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Erik Kwakkel
Hebban olla vogala in historisch perspectief
Abstract - Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 340, an Anglo-Saxon manuscript
copied in the period 1000-1025, contains one of the few traces of Old-Dutch literature.
The two lines of poetry were jotted down as a probatio pennae shortly before 1100.
The manuscript in question has survived from St. Andrew's cathedral priory in
Rochester, England. This essay focuses on the scribe of the pen trial. Based on
paleographical and historical evidence his presence in Rochester is explained: the
scribe was most likely part of a group of monks from Norman abbeys, who entered
the priory in 1083 after the new Norman abbot Gundulf of Bec had expelled the five
Anglo-Saxon canons in the community.

1 Inleiding
Onder Neerlandici genieten weinig middeleeuwse handschriften meer bekendheid
dan het boek dat onder signatuur Bodley 340 wordt bewaard in de Bodleian Library
te Oxford. Achterin deze vroeg-elfde-eeuwse codex met Angelsaksische preken
bevindt zich een van de weinige sporen van Oudnederlandse literatuur. Het gaat
om twee zinnetjes die omstreeks 1100 bij wijze van penneproef op de versozijde
van het laatste tekstblad werden bijgeschreven (fol. 169v). Temidden van een aantal
Latijnse zinnen staat er te lezen: hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic
enda thu wat unbidan we nu, wat in een vrije vertaling zoveel betekent als ‘Alle
vogelen zijn nesten begonnen behalve jij en ik; waar wachten we nog op’. Het
bestaan van deze verzen werd in 1933 wereldkundig gemaakt door Kenneth Sisam,
hoogleraar Angelsaksische taalkunde in Oxford. Hij vermoedde dat de woorden
waren genoteerd door een Vlaamse inwoner van het klooster Sint Andrew in het
Zuid-Engelse Rochester, alwaar het prekenhandschrift tenminste vanaf omstreeks
1050 in de bibliotheek stond opgesteld. Met zijn ontdekking schonk Sisam de
neerlandistiek niet alleen de oudste handschriftelijk getuige van Nederlandstalige
literatuur maar zorgde hij er tevens voor dat onze literatuurgeschiedenis thans opent
met een even spannende als mysterieuze casus: een Vlaamse monnik die aan de
1
zuidkust van Engeland in zijn eigen taal de liefde bezingt.
*
1

Deze bijdrage is geschreven in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
die tevens een studiereis naar Oxford bekostigde (5-7 juli 2004).
Vgl. Sisam 1933, 11-12 (betreft het derde deel van een artikelenreeks gewijd aan de inhoud
van Bodley 340 en 342). In Cotman & Taeldeman 2003 wordt het dialect van de kopiist met
enige reserves in het westen van Vlaanderen plaatsen. Zie Van Oostrom 1993 voor de
bewaarde Oudnederlandse literatuur (citaat op p. 1). Relevante studies met betrekking tot
het Rochester van ca. 1100 zijn Flight 1997 (geschiedenis, bronnenmateriaal) en Richards
1988 (literaire cultuur, boekproductie). De set handschriften die in de onderhavige bijdrage
figureren (Bodley 340 en 342) staan centraal in Richards 1988, hoofdstuk 4 (inhoud en gebruik
binnen Rochester) en Ker 1933 (studie van de Angelsaksische handen). De beste beschrijving
is Ker 1957, nr. 309. Een goede afbeelding van fol. 169v is te vinden in het lemma ‘Hebban
olla vogala’ van de website www.literatuurgeschiedenis.nl (geraadpleegd op 20 september
2004). Terzijde zij opgemerkt dat de eerste vermelding van Hebban olla vogala niet Sisams
artikel is maar het onuitgegeven proefschrift van diens leerling Neil Ker, dat kort daarvoor
was afgerond (Ker 1933). Op p. 223 worden de verzen als volgt geïntroduceerd: ‘Scribbles
in Latin on the end-leaf of Bodl. 342, (342.218v), and in Latin and Dutch on the end-leaf of
Bodl. 340, (340.169v).’ Ker's studie, gewijd aan de Angelsaksische correcties in Bodley 340
en 342, was gereed vóór zijn promotor Sisam het derde deel van zijn artikelenreeks
publiceerde. Blijkens de opsomming van publicaties op p. 5 had Ker zijn bibliografische
onderzoek afgesloten in 1932. De eerste twee artikelen van Sisam (uit 1931 en 1932) zijn
daarin opgenomen, de bijdrage uit 1933 evenwel niet. Omdat Ker niet refereert aan Sisams
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Binnen de neerlandistiek is de vondst van Sisam met veel enthousiasme onthaald.
De verzen zijn de laatste zeventig jaar onderwerp geweest van talrijke literaire en
taalkundige studies. De meest recente verscheen vorig jaar in dit tijdschrift en het
verdedigt de these dat Hebban olla vogala mogelijk niet in het Nederlands is gesteld
2
maar dat we te maken hebben met Oudengelse verzen. De onderhavige bijdrage
is gewijd aan een kwestie die tot nu toe onderbelicht is gebleven in de secundaire
literatuur: hoe verklaren we de aanwezigheid van een Nederlandstalige geestelijke
in een klooster aan gene zijde van het Kanaal? Om deze vraag te beantwoorden
worden de veel betreden paden der taal- en letterkunde verlaten en zullen we ons
3
richten op observaties uit twee andere vakgebieden.
In het eerste deel van deze studie begeven we ons in de wereld van het
middeleeuwse schrift. Paleografisch onderzoek, dat tot nu nauwelijks een rol speelde
in het Hebban olla vogala-onderzoek, biedt inzicht in de bevolkingssamenstelling
van Sint Andrew. Zo blijkt uit de eigenschappen van het schrift dat niet één maar
meerdere kopiisten die hebben gewerkt aan de Oxfordse codex van het continent
afkomstig waren. Deze vaststelling vormt de inzet voor het tweede deel van deze
bijdrage, een historische studie van het elfde-eeuwse Sint Andrew. Contemporaine
bronnen die niet eerder bij het onderzoek zijn betrokken laten zien dat het klooster
drastisch werd hervormd rond de tijd dat Hebban olla vogala in de codex werd
gekrabbeld. De woelige lokale geschiedenis van de late elfde eeuw zal een passend
achterdoek blijken voor de aanwezigheid van de kopiist die binnen de neerlandistiek
zoveel pennen in beweging bracht. In het besluit van deze bijdrage zal tenslotte
worden ingegaan op de affiniteit die de kopiist had met Bodley 340. Ook de relatie
tussen de kopiist en het object waarin hij zijn pen uitprobeerde is scherper in beeld
te krijgen met behulp van paleografische en historische observaties.

2 De kopiisten in de set
Veel middeleeuwse handschriften zijn ‘schoon’ te noemen. Behalve de hoofdtekst
bevat het oppervlak van de bladen geen sporen van middeleeuwse kopiisten of
gebruikers: de marges zijn blank en de schutbladen onbeschreven. Bodley 340 is
be-

2
3

op handen zijnde publicatie, noch vermeldt dat de informatie betreffende de Nederlandse
verzen hem mondeling is medegedeeld, is het denk ik sterk de vraag of het wel Sisam was
die de verzen had ontdekt.
De Grauwe 2004. Literatuur van voor 1980 wordt genoemd in Kettenis & Meijer 1980. Zie
verder de literatuuropgave in Cotman & Taeldeman 2003 en De Grauwe 2004.
Voor zover ik heb kunnen nagaan is de taalkundige Schönfeld de enige die de aanwezigheid
van de kopiist in Engeland heeft gepoogd te verklaren. Hij wijst op de hechte banden die er
bestonden tussen Willem de Veroveraar en Vlaamse edelen, waardoor tal van Vlamingen
naar Engeland trokken (vgl. Schönfeld 1933, 7). Met zijn verklaring blijft Schönfeld evenwel
aan de oppervlakte. Hij gaat bijvoorbeeld voorbij aan de precieze relatie tot Rochester.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

3
paald geen schone codex. Wie het boek doorbladert ziet dat er behalve de hoofdtekst
uit de vroege elfde eeuw (de eerste helft van een prekencyclus geschreven door
Aelfric) talloze marginale en interlineaire aantekeningen, correcties en glossen van
latere datum aanwezig zijn. Bovendien zijn verschillende bladen die de hoofdhand
onbeschreven had gelaten in een latere fase gevuld met excerpten en
pennenproeven. Ook Bodley 342, het zusterhandschrift met het tweede deel van
de prekencyclus, bevat verschillende notities die later zijn aangebracht. Het zijn
deze toevoegingen in deze set bij elkaar horende handschriften die ons op het spoor
zetten van een verklaring voor de aanwezigheid van de Hebban olla vogala-kopiist
binnen Rochester.
Paleografisch onderzoek laat zien dat er behalve de Angelsaksische hoofdhand
maar liefst 24 latere kopiisten zijn te onderscheiden die een zekere inbreng hadden
in de set, van een aanvulling op de hoofdtekst tot glossen en correcties (zie bijlage
1). Deze toevoegingen bestrijken zo'n vijfhonderd jaar. De oudste dateren van
omstreeks 1050. Rond deze tijd noteerde een Angelsaksische kopiist een groot
aantal correcties in de set, alsmede een excerpt met betrekking tot bisschop Paulinus
van Rochester op fol. 202v van Bodley 342 (kopiist C). Een contemporaine hand
voegde twee katernen toe met Aelfric's homilieën voor Sint Andrew, patroonheilige
van Rochester (kopiist D). De toevoegingen van hand C en D bewijzen dat de codex
tenminste vanaf omstreeks 1050 in bezit was van het klooster. Niet alleen gebruikten
de kopiisten de lokale schriftstijl, maar bovendien merkt hand C met betrekking tot
Paulinus op dat hij ‘hier nog steeds begraven ligt’, hetgeen erop wijst dat de kopiist
zich in Rochester bevond. De jongste toevoegingen in de codices betreft een aantal
4
zestiende-eeuwse Latijnse en Middelengelse glossen (kopiist S).
De gebruikssporen in Bodley 340 en 342 laten zien dat de set met de Hebban
olla vogala-verzen regelmatig ter hand werd genomen door bewoners van het
klooster. Veel van de kloosterlingen zijn blijkens hun schrift afkomstig van de Britse
eilanden; wat natuurlijk niet hoeft te verbazen daar de codices in Groot-Brittannië
5
zijn gekopieerd en de streek nooit hebben verlaten. Onmiskenbaar is bijvoorbeeld
de Engelse origine van de vier kopiisten die in een Angelsaksische minuskel
schreven, een type schrift dat buiten de Britse eilanden niet werd gebruikt (hand
A-D). Maar ook van een aantal kopiisten die een Karolingische minuskel of een
littera cursiva hanteerden - schrifttypen die ook op het continent in gebruik waren is vast te stellen dat ze hun schrijfopleiding in Engeland hadden ontvangen. Dit
kunnen we weten dankzij het feit dat middeleeuws schrift soms regionale kenmerken
vertoont. Dit gegeven is relevant voor het vervolg van dit betoog en het behoeft
daarom enige toelichting.
Voor deze bijdrage is het van belang te weten dat middeleeuws schrift zich
voortdurend ontwikkelde. Binnen het middeleeuwse schriftsysteem was ruimte voor
variatie en afwijking van de norm. Zo kan iedere mediëvist die een tekst heeft
getranscribeerd wel een bijzonder schriftkenmerk noemen waaraan de kopiist in

4

5

Vgl. Ker 1957, 361 (lokalisering op paleografische gronden) en 367 (11e-eeuwse provenance,
inclusief citaat). Een vierde Angelsaksische hand (bijlage 1, kopiist B) is uit deze bespreking
gelaten daar zijn relatie tot Rochester onduidelijk is; hij gebruikt niet de lokale schriftstijl. De
oudste vermelding van de set is overigens in een boekeninventaris van ca. 1122, waarin hij
wordt omschreven als Sermonalia anglica in .ii. voluminibus (Sharpe 1996, 490 nr. 83). In
het verleden is wel gesteld dat Bodley 340 pas in de loop van de 12e eeuw in bezit was van
Rochester (vgl. Cotman & Taeldeman 2003, 223). Dit is onjuist.
Vgl. Ker 1957, 367 voor de provenance van de boeken. In de onderhavige bijdrage worden
‘Britse eilanden’, ‘Engeland’ en ‘Groot-Brittannië’ als synoniemen gebruikt.
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kwestie is te herkennen, of het nu gaat om een vreemde g of een ongewone e.
Naast zulke individuele karaktertrekken ontstonden er onder invloed van tijd en
ruimte bovendien paleografische eigenaardigheden die aan een groep kopiisten
zijn te verbinden. Zo kenden religieuze gemeenschappen in de hoge Middeleeuwen
soms hun eigen schrijfstijl. In het achtste-eeuwse schrift van het klooster Corbie bij
Amiens werden bijvoorbeeld de letters a en b op een eigen wijze vormgegeven,
waardoor het lokale schrift als een heel bepaald type pre-Karolingisch schrift is op
6
te vatten (bekend als ‘ab-schrift’). In de twaalfde eeuw (dus buiten de periode waar
het in deze bijdrage om gaat) wordt ook in Rochester een lokale schriftstijl
aangetroffen, zoals Neil Ker heeft laten zien. Het betreft een variant van de littera
praegothica of pregotisch schrift (de voorloper van de littera textualis of gotisch
schrift). Het type is door hem bestempeld als prickly, ‘stekelig’, omdat het dak van
de letters c, e en o niet rond is maar puntig, en de toppen van stokletters als de b
7
en de h zijn gesplitst.
Relevanter voor deze bijdrage is het feit dat er naast individuele schriftkenmerken
en lokale stijlen ook paleografische eigenaardigheden bestaan die kopiisten binnen
een bepaald land of taalgebied met elkaar verbinden. Zo kan een Duitse kopiist
soms worden herkend aan de bijzondere wijze waarop hij de punctus elevatus
vormgaf (de voorloper van de dubbele punt), namelijk middels een punt met daarop
een sterk uitgerekte en naar rechtsleunende ‘7’; Italiaanse handen zijn daarentegen
te herkennen aan de superscript geschreven letter r, zoals bijvoorbeeld in het woord
r

8

labo ibus (frequent aan te treffen in Leiden, UB, BPL 56-I). In de schriftsoorten die
in zwang waren op de Britse eilanden komen we veel van dergelijke ‘nationale’
kenmerken tegen, hetgeen te maken kan hebben met het feit dat ze zich betrekkelijk
geïsoleerd van hun continentale tegenhangers ontwikkelden. Zo zien we daar
schrifttypen die op andere plekken van Europa niet werden gebruikt, zoals de
Angelsaksische minuskel en de Anglicana (ook bekend als English cursive book
9
script). Bovendien kenden schrifttypen die wél een breder bereik hadden binnen
Europa, zoals de Karolingische minuskel en de littera cursiva, in Engeland letters
met afwijkende vormen. In het cursieve schrift werd bijvoorbeeld de lus anders
vormgegeven dan op het continent: kopiisten plaatsten soms aan de top een klein
haakje (dat als een bescheiden antenne naar links uitstak) en ook werd de pen bij
het maken van de bovenste ronding van de lus soms licht gedraaid zodat een
10
verdikte ronding ontstond (een zogenoemde ‘zwellijn’). Ook de Karolingische
minuskel kent een Engelse variant. Ontstaan op het continent ontwikkelde dit
elegante schrift zich in Engeland tot een heel eigen type, English Caroline genoemd.
Het verschil tussen het origineel en de Britse afgeleide is opmerkelijk. Tijdens de

6

7

8
9
10

De a heeft een open dak en de rug is gekromd, zodat de letter er uit ziet als een moderne u.
Ook het dak van de b is open, terwijl het horizontale deel van de boog ver naar rechts gaat;
de letter ziet er uit als een moderne t (vgl. Brown 2002, nr. 12). Een inzichtelijke studie van
het fenomeen ‘paleografische huisstijl’ is te vinden in Webber 1995 (betreft Christ Church,
Canterbury aan het einde van de 11e eeuw).
De stekelige variant wordt aangetroffen in zowel Christ Church, Canterbury als Rochester
(vgl. Ker 1960, 26-28 en 32). Voor pregotisch schrift, zie Brown 2002, nrs. 25 (continentale
type) en 26 (Engelse type).
Zie voor de Duitse punctus elevatus Gumbert 1999, 41 en de afbeelding op 39.
Zie voor deze schrifttypen Brown 2002, nrs. 21 en 36; zie voor de Anglicana ook Derolez
2003, 134-141.
Zie voor dit type schrift Brown 2002, nr. 34.
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periode die in deze bijdrage centraal staat, het einde van de elfde eeuw, is de
continentale Karolingische minuskel gewoonlijk een energieke letter van goede
11
kwaliteit, terwijl English Caroline dan is gedegenereerd tot een ietwat ‘dor’ schrift.
Het moge duidelijk zijn dat het bestaan van nationale schriftkenmerken paleografen
de kans biedt te oordelen over de origine van kopiisten; of preciezer gezegd, over
de locatie waar een kopiist zijn schrijfopleiding had genoten. En zo is dus te
concluderen dat veel van de kopiisten in Bodley 340 en 342 zeer waarschijnlijk van
Engelse origine zijn (zie het handenoverzicht in bijlage 1, tabel 1). De Engelse
handen die we in de set kunnen onderscheiden hebben een uiteenlopende inbreng;
sommigen kopieerden complete preken, anderen niet meer dan glossen of
verbeteringen. De vroegste fase van het handschrift, die van haar productie, wordt
gerepresenteerd door de Angelsaksische hand die in de periode 1000-1025 de
hoofdtekst kopieerde (kopiist A). De oudste bewaarde gebruikssporen dateren van
omstreeks 1050, toen twee Angelsaksische handen de hoofdtekst corrigeerden en
uitbreidden (hand C en D, zie boven). Alle drie gebruiken een zogenoemde
12
Anglo-Saxon Square Minuscule.
Pas in de periode 1150-1200 worden er in de set weer notities aangebracht door
kopiisten die aan de Britse eilanden zijn te verbinden (hand E-J), zo blijkt uit een
paleografische studie van de set handschriften. De toevoegingen uit deze tweede
fase zijn van een heel andere aard. Het gaat opvallend genoeg niet om lopende
tekst of correcties maar vrijwel uitsluitend om pennenproeven. Alleen hand F
kopieerde een aantekening van andere aard, namelijk een aanroep tot Maria in de
ondermarge van fol. 217v (hs. 342). De pennenproeven, die zijn genoteerd in
pregotisch schrift dat Engels aandoet, zijn alle te vinden op het laatste tekstblad
van de twee codices, alwaar ze lukraak zijn neergepend (zie het overzicht in bijlage
13
2). Een ervan is zelfs op de kop genoteerd (bijlage 2, nr. 23). Hetzelfde geldt voor
de dertiende-eeuwse toevoegingen van hand K-L, die alle zijn geschreven in een
littera textualis en waarvan er opnieuw een op de kop is genoteerd (bijlage 2, nr.
8). Pas in de veertiende eeuw komen we weer wat meer doordachte aanvullingen
tegen, namelijk tal van Latijnse glossen (hand M-Q) en een inhoudsopgave (hand
R). Ook in de zestiende eeuw zijn er in de set glossen aangebracht (hand S). Alle
handen van na de dertiende eeuw gebruiken cursief schrift, in de meeste gevallen
met ‘zwellijnen’.
Ook continentale handen laten zich dankzij hun schriftkenmerken traceren. En
interessanter dan het voorkomen van handen met typisch Engelse kenmerken is
de aanwezigheid van een aantal kopiisten met continentale trekken (zie het
handenoverzicht in bijlage 1, tabel 2). Het gaat in totaal om maar liefst zes handen,
waarvan de meesten zich beperken tot het schrijven van een pennenproef (hand
T-Y). Een van deze zes, namelijk hand T, was reeds bekend. Het betreft de kopiist

11
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13

Voor English Caroline, zie Bishop 1971 (xxiii-xxiv voor de slechter wordende kwaliteit); Dumville
1993; en Brown 2002, nr. 24. Zie voor het opvallende verschil tussen de twee typen ook Ker
1960, p. 22.
Brown 2002, nr. 21.
Zie voor het Engelse pregotische schrift Brown 2002, nr. 26. De beschrijving van Brown is
opgehangen aan een handschrift vervaardigd in Rochester, in 1125-1150. Het betreft een
mooi voorbeeld van het bovengenoemde ‘stekelige’ schrift. Het is mijns inziens evenwel geen
goed voorbeeld van Engels pregotisch schrift in algemene zin, daar dit er anders uitzag. In
dit geval gaat het om een minder compact schrift dat bestaat uit ruim geschreven letters die
veel ‘lucht’ bevatten (zie bijvoorbeeld Derolez 2003, afb. 9 en 12). Dit laatste type is wat er
aan Engelse pregotische handen wordt aangetroffen in Bodley 340 en 342.
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die de Oudnederlandse Hebban olla vogala-verzen noteerde, alsmede een probatio
pennae in het Latijn (bijlage 2, respectievelijk nrs. 11 en 10). De kopiist gebruikt een
compact type Karolingische minuskel dat onmiskenbaar afkomstig is van het
continent. Blijkens de stijl van het schrift was hij actief in de periode 1075-1100, ten
14
laatste rond 1100 - en niet in de vroeg twaalfde eeuw zoals wel wordt aangenomen.
Je zou overigens verwachten dat de Hebban olla vogala-kopiist ook op andere
plaatsen in de prekenbundels voorkomt, bijvoorbeeld als corrector. Het zou immers
een wat vreemde gang van zaken zijn als hij de boeken louter ter hand nam om er
zijn pen in uit te proberen, om vervolgens in een ander boek tekst te gaan afschrijven
(want dat hij voornemens was om iets te kopiëren is duidelijk, anders was er geen
reden zijn pen uit te testen). Toch zijn er in de set geen andere aantekeningen van
zijn hand te vinden. De Hebban olla vogala-hand was dus niet de kopiist van de
preken die de hoofdtekst van de codex vormen, zoals in het verleden wel is
15
aangenomen.
Behalve de Hebban olla vogala-kopiist zijn er nog vier andere continentale handen
aanwijsbaar die op basis van hun schrift in de late elfde eeuw zijn te plaatsen. Drie
van hen, namelijk hand U, V en W, schreven eveneens een probatio pennae (bijlage
2, nrs. 4, 7 en 17). Ook deze handen worden overigens niet op andere plaatsen in
de set aangetroffen, waarmee we dus opnieuw te maken hebben met gebruikers
die de boeken louter ter hand namen om er hun pen in uit te proberen (de verklaring
voor deze opmerkelijke gang van zaken volgt in het besluit van deze bijdrage). De
vierde kopiist uit de late elfde eeuw noteerde meer dan alleen een pennenproef: op
fol. 206r van Bodley 342, dat ten dele onbeschreven was gebleven, kopieerde hij
16
een Latijnse hymne gewijd aan Maria Magdalena (hand X).
De zesde continentale geestelijke in de set is zo'n 150 jaar later actief. Ergens in
de eerste helft van de dertiende eeuw noteerde een kopiist in een littera textualis
van continentale origine op het eerste folium van handschrift 340 een kleine dertig
interlineaire glossen (hand Y). De glossen lijken genoteerd door een lezer die moeite
heeft het (dan ouderwetse) Angelsaksische schrift te ontcijferen, een schriftsoort
die lettervormen kent die sterk afwijken van het Latijnse schriftsysteem. Zo noteerde
de kopiist ad laudem bij het Angelsaksische to lore, waarin de verwarrende
Angelsaksische letter r is te vinden (die eruit ziet als een f met een te lange voet).
Een ander voorbeeld is het Latijnse solvere dat boven het Angelsaksische alysun
werd geschreven, een woord met een sterk afwijkende s (die eruit ziet als een
langgerekte y). Behalve de verklarende woorden in het Latijn wendde de kopiist
zich ook tot tweemaal toe tot de volkstaal. Boven het Angelsaksische ceastre plaatste
hij het Middelengelse equivalent chestre (fort of stad). De tweede volkstalige glos
is evenwel niet in het Engels gesteld maar in een taal veel dichter

14

15
16

Taalkundigen houden doorgaans een datering van ca. 1100 aan (bijv. Cotman & Taeldeman
2003, 221), terwijl letterkundigen de pennenproef wel in de periode 1100-1125 plaatsen (bijv.
Van Oostrom 1993, 2). De hier gepresenteerde datering is afkomstig van de Britse paleograaf
Michael Gullick (Stevenage), gespecialiseerd in het schrift van de 11e eeuw, aan wie ik de
Hebban olla vogala-verzen heb voorgelegd (correspondentie 13 oktober 2002 en 9 mei 2003).
Gullick deelt overigens mijn oordeel dat het schrift van hand T als continentaal is aan te
merken en niet als Engels.
Vgl. het Hebban olla vogala-lemma van www.literatuurgeschiedenis.nl (geraadpleegd op 20
september 2004).
Hand X werd reeds door Neil Ker als ‘un-English-looking’ aangemerkt (vgl. Ker 1957, 366).
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Oxford, Bodleian Library, Bodley 340, fol. 1r (64% van ware grootte). Een continentale kopiist
voorzag beide zijden van dit blad van glossen. Alle zijn in het Latijn, behalve het Engelse
chestre (r. 8 van onder) en het Nederlandse keysere (r. 12 van onder).
Afgedrukt met toestemming van de Bodleian Library.
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bij huis: het Nederlands. Aangekomen bij het Angelsaksische woord casere noteerde
de kopiist het woord keysere boven de regel, het Middelnederlandse ‘keizer’ (zie
afbeelding). Na beide zijden van het openingsblad van glossen te hebben voorzien
gaf de kopiist zijn poging om de preken van Aelfric te lezen op. We komen hem
verder niet meer tegen in de set.
Wat levert dit nu op? Het schrift laat allereerst zien dat het Hebban olla
vogala-afschrift enkele decennia ouder is dan tot nu toe werd aangenomen. Ook
blijkt dat de kopiist onmiskenbaar heeft leren schrijven op het continent, een
observatie die de these dat de verzen misschien van Engelse origine zijn op zijn
minst devalueert. De voornaamste waarneming is evenwel dat de hand die
verantwoordelijk was voor de Oudnederlandse verzen niet de enige bewoner van
Rochester was die zijn wortels op het continent had liggen. Er zijn op basis van het
schrift maar liefst vijf andere kopiisten aan te wijzen die hun schrijfopleiding hadden
genoten op het vasteland van Europa. Alsof hun aanwezigheid niet bijzonder genoeg
is zien we bovendien dat een van deze continentale kopiisten de Nederlandse taal
beheerste. De geestelijke was zo te zien goed ingeburgerd in den vreemde want
17
hij beheerste eveneens de Engelse taal. Met al deze continentale kloosterlingen
in de set wordt het mysterie rond de Hebban olla vogala-casus er niet bepaald
kleiner op: hoe moeten we hun aanwezigheid in Rochester verklaren? Het antwoord
op deze vraag ligt besloten in de elfde-eeuwse geschiedenis van de gemeenschap.

3 Sint Andrew aan het einde van de elfde eeuw
Toen de Hebban olla vogala-kopiist zijn pen uitprobeerde werd de zuidkust van
Engeland overspoeld met geestelijken van het vasteland. Kort daarvoor, in 1066,
had Willem de Veroveraar bij Hastings de troon van Engeland verworven en
hervorming van Kerk en klooster was een belangrijk onderdeel van de koers die de
18
nieuwe heerser zou gaan varen. De hervormingen werden gedragen door
geestelijken die afkomstig waren uit Normandië. Het ging zowel om eenvoudige
monniken die de Engelse gemeenschappen kwamen versterken, als abten en priors
die binnen de Kerk van Engeland bestuurstaken op zich namen. Een voorbeeld van
de toenemende Normandische invloed in de kerkelijke wereld is de aanstelling van
bisschoppen. Willem de Veroveraar wilde het liefst een Normandiër in de cathedra
en zittende Angelsaksische bisschoppen werden ofwel onmiddellijk vervangen of
maakten bij hun dood plaats voor een Normandiër. Van de achttien bisschoppen
die tussen 1066 en 1089 in Engeland werden aangesteld waren er zestien van
Normandische afkomst of hadden hun opleiding genoten in Normandië. De

17

18

De kans dat we te maken hebben met een kopiist uit de Nederlanden is groter dan de kans
dat hand Y Engels is. Het is immers waarschijnlijker dat de kopiist de taal had bijgeleerd van
de omgeving waar hij woonachtig was (Engeland) dan dat we moeten veronderstellen dat
we met een oorspronkelijk Engelse persoon te maken hebben die lang genoeg in de
Nederlanden was geweest om de taal te leren, en die vervolgens terugging naar Engeland.
Terzijde zij opgemerkt dat in het Middelengels het woord emperour werd gebezigd voor keizer.
Voor de spirituele hervormingen, zie Barlow 1966, 156-158; Sayles 1964, 249-269; Loyn,
67-86; Hylson-Smith 2000, 1-59 (Kerk) en 60-93 (kloosters); en Daniell 2003, 134-143 (Kerk)
en 143-151 (kloosters). Zie voor de kloosters ook Knowles 1963, 111-124. Zie Harper-Bill
1992, 9-13 voor het afwijkende (want spiritueel actieve) karakter van de Normandische Kerk.
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benoemde geestelijken waren veelal personen uit Willems kring van
19
vertrouwelingen.
Ook de kloosterwereld werd op de schop genomen. Veel kloosters in Engeland
waren in een sluimerfase beland en Willem de Veroveraar vatte het plan op de
gemeenschappen nieuw leven in de blazen. In samenspraak met zijn belangrijkste
spirituele adviseur, Lanfranc, de nieuw aangestelde Normandische aartsbisschop
van Canterbury, begon hij kort na 1066 met een hervormingsbeleid dat zou resulteren
in de bouw van nieuwe kloosters, de herbouw van bestaande huizen, en een
20
toestroom van Normandische kloosterlingen, waaronder veel benedictijnen. Een
van de middelen om deze hervorming door te voeren was het schenken van Engelse
landerijen aan kloosters in Normandië, wat zo'n twintig gemeenschappen overkwam,
waaronder het klooster Bec (dat nog verschillende malen ter sprake zal komen).
Deze gemeenschappen stuurden vervolgens monniken het Kanaal over om de
21
religieuze huizen op deze landerijen te versterken. Ook werden veel Engelse
kloosters op bestuurlijk niveau vernieuwd. In de periode 1066-1135 werden er
bijvoorbeeld meer dan zestig kloosterlingen het Kanaal overgestuurd om in Engelse
gemeenschappen het ambt van abt op zich te nemen. De meeste van hen waren
afkomstig uit de belangrijke benedictijner kloosters van Normandië, zoals
Mont-Saint-Michel, Jumièges, Fécamp, Caen en Bec. Het laatstgenoemde klooster
werd overigens door Lanfranc als modelgemeenschap gebruikt bij de hervorming
22
van de Engelse huizen.
De gevolgen voor het culturele leven in de Engelse gemeenschappen waren
23
groot. Zo had Willems beleid bijvoorbeeld invloed op de taal die er werd gebruikt,
want het Latijn zou de volkstaal vervangen als bestuurstaal. Bovendien veranderde
de samenstelling van de kloosterbevolking daar Engelse gemeenschappen werden
gedwongen continentale geestelijken op te nemen in hun midden. Maar ook in
materiële zin veranderde er veel. Zo reikte de invloed van de Normandiërs
bijvoorbeeld tot de architectuur van de Engelse kloosters. Uit Normandië werden
vaklieden overgevaren om bestaande Angelsaksische kloosters uit te breiden en
nieuwe te bouwen (in de Romaanse stijl). Deze bouwprogramma's werden reeds
24
in de jaren zeventig van de elfde eeuw uitgevoerd. Opvallend is ook de fysieke
verandering die handschriften ondergingen. De productie van verluchte handschriften
nam sterk af omdat Normandische monniken juist waarde hechtten aan sobere
afschiften. Het is illustratief dat er uit de periode 900-1066 tien keer zoveel verluchte
codices zijn bewaard als uit de jaren 1066-1140. De productie van ‘gewone’
(onverluchte) handschriften nam daarentegen juist drastisch toe. Er zijn tot op heden
maar liefst 939 codices geïdentificeerd die in de periode 1066-1130 in Engeland
zijn geproduceerd, wat een opvallend hoog

19

20
21
22
23
24

Vgl. Barlow 1966, 154 en Brown 1968, 252. Sayles 1964 laat zien dat zeven van de vijftien
zittende Angelsaksische bischoppen kort na 1066 werden vervangen, terwijl de resterende
acht bij hun dood werden opgevolgd door Normandiërs (vgl. p. 257).
Zie voor de instroom van Normandische monniken in Engelse kloosters Chibnall 1994 (met
name p. 39-44) en Hylson-Smith 2000, 64-65.
Vgl. Haskins 1966, 117 e.v. en Morgan 1946 (Bec).
Vgl. Hylson-Smith 2000, 67 (aantal abten) en Loyn 2000, 76 (herkomst). Zie voor Bec als
modelgemeenschap Hylson-Smith 2000, 66 en Loyn 2000, 78.
Vgl. Cowdrey 2003, 104-105.
Zie Grant 1994 voor de invloed op de bouwstijl; zie Gameson 1999, 6 n. 22 voor de kloosters
die reeds zo vroeg werden herbouwd.
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aantal is voor een periode waaruit in het algemeen juist weinig handschriften zijn
25
bewaard.
En de gemeenschap in Rochester? De Normandische invloed in Sint Andrew was
groot. Dit komt omdat er zich in Rochester een bisschopszetel bevond. In het
elfde-eeuwse Engeland bestond de bijzondere situatie dat een kathedraal werd
bestuurd door de priorij waaraan hij was gelieerd: de bisschop was dus tevens
26
prior. De Normandiërs namen deze bestuursvorm over toen ze het gezag over de
priorijen overnamen. Deze zogenoemde ‘kathedraal-priorijen’, waarvan het aantal
onder aartsbisschop Lanfranc sterk toenam, waren belangrijke pionnen in het
geestelijk offensief. Samen met Lanfranc koos Willem de Veroveraar een te
benoemen bisschop met zorg uit en hield hij het beleid dat ter plaatse werd gevoerd
scherp in de gaten. In Sint Andrew was de Normandische invloed daarom groot.
Het duurde evenwel enige tijd voor de Normandische invloed zich deed gelden.
Aanvankelijk veranderde er niet veel: de zittende Angelsaksische bisschop Siward
mocht blijven waar hij was, en de kleine groep kanunniken die met hem in de
kathedraal-priorij diende (niet meer dan vijf geestelijken) zetten de routine van alle
dag onbekommerd voort. Pas toen Siward in 1075 stierf gooide aartsbisschop
Lanfranc het roer om en werd er een Normandiër geïnstalleerd, ene Arnost, afkomstig
uit het benedictijnerklooster Bec. Het bisdom viel vanaf dat moment onder
Normandisch gezag en de priorij werd een benedictijns klooster - hoewel de
dagelijkse routine pas na de installatie van de volgende bisschop strikt benedictijns
27
zou worden.
De eerste Normandische bisschop van Rochester stierf evenwel kort na zijn
aanstelling (vermoedelijk in juli 1076) en met enige vertraging werd hij op 19 maart
1077 opgevolgd door een man genaamd Gundulf, die evenals Arnost in Bec was
geprofest. Gundulf zou tot zijn dood in 1108 in Rochester blijven en hij is van grote
invloed op het spirituele klimaat in de laat elfde-eeuwse gemeenschap. Hij werd
aangesteld door aartsbisschop Lanfranc, daar Willem de Veroveraar op dat moment
in Normandië verbleef. Deze keuze hoeft ons niet te verbazen want Gundulf en
Lanfranc hadden al bijna vijftien jaar nauw samengewerkt in verschillende
benedictijnse gemeenschappen. Eerst lange tijd in Bec (waar Lanfranc Gundulf had
geprofest), toen zeven jaar in Caen (waar Gundulf prior was onder abt Lanfranc)
en tenslotte enkele jaren in Canterbury, waar Gundulf Lanfranc ging dienen toen
28
deze in 1070 als aartsbisschop werd aangesteld. Hoewel Gundulf in verschillende
religieuze gemeenschappen woonde, voelde hij zich, ook in zijn latere leven, sterk
verbonden met zijn eerste huis, Bec. Dit gevoel was zo te zien wederzijds was want
kort na zijn aanstelling als bisschop stuurde de abt van Bec, Anselmus, hem een
29
felicitatiebrief. Zelfs na zijn benoeming als bisschop had Gundulf nog invloed op
het reilen en zeilen in Bec. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een brief die hij in 1093 vanuit
Rochester verstuurde en waarin hij de kloosterlingen van Bec maant in te stemmen
met de

25

26
27
28
29

Veranderingen in de boekproductie worden besproken in Cowdrey 2003, 104-105 en Lawrence
1994; zie Gameson 1999 voor een inventaris van handschriften geproduceerd in het vroege
Normandische Engeland.
Zie Poole 1993, 226; Lawrence 1996, 138; en Hylson-Smith 2000, 67.
Zie Flight 1997, 172-187 en Cowdrey 2003, 117-119 voor Rochester in de late 11e en vroege
12e eeuw. Voor de benoeming van Arnost, zie Le Neve 1971, 75.
Zie Smith 1943 en Cowdrey 2003, 21-22 (Gundulf); Le Neve 1971, 75 en Gibson 1978, 175
(aanstelling); en Smith 1943, 259-260 (relatie tot Lanfranc).
Flight 1997, 295 nr. 902.
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benoeming van hun abt Anselmus als aartsbischop in Canterbury. Naar dadelijk
zal blijken is dit niet de enige directe link tussen de twee gemeenschappen.
Gundulf vormt de sleutel tot de verklaring voor de aanwezigheid van de Hebban
olla vogala-kopiist in Rochester. Bij aankomst in 1077 trof Gundulf de
kathedraal-priorij in deplorabele toestand aan: in de gemeenschap huisden slechts
vijf Angelsaksische kanunniken, de gebouwen verkeerden in slechte staat en het
31
gezag over de kloosterlijke landerijen was zwak. Gundulf zou Sint Andrew evenwel
binnen enkele jaren weten om te bouwen tot een bloeiende gemeenschap. Hij deed
dit niet met behulp van lokale geestelijken doch met vers bloed van het continent.
In een oorkonde die op 20 september 1089 door Gundulf werd uitgevaardigd is te
lezen dat de bisschop het vijftal zittende kanunniken in 1083 de wacht had
32
aangezegd. Ze werden vervangen door een groep Normandische benedictijnen.
Hun komst is gedocumenteerd in drie historische bronnen: 1. de Vita Gundulfi,
geschreven tussen 1114 en 1124 door een monnik van Rochester en bewaard in
een afschrift uit het midden van de twaalfde eeuw (Londen, British Library, Cotton
Nero A.viii, fol. 42r-86r); 2. de Textus Roffensis, een samenbinding van een
cartularium, een rechtsboek en een boekeninventaris, rond 1122 afgeschreven in
Sint Andrew (Rochester, Kathedraal, A.3.5); 3. de vroeg-dertiende-eeuwse annalen
33
van Rochester (Londen, British Library, Cotton Vespasian A.xxii). In deze
geschriften is te lezen dat de vijf Engelse kanunniken plaatsmaakten voor maar
liefst zestig Normandiërs: de eerste 22 arriveerden onmiddellijk na vertrek van het
34
vijftal, in 1083, de overige tussen 1083 en 1108, het sterfjaar van Gundulf. De
toestroom van Normandische geestelijken in Rochester was conform de gebruikelijke
gang van zaken, want in het kielzog van nieuw aangestelde abten volgde vaak een
35
aanzienlijke groep continentale monniken.

30
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34

35

Flight 1997, 295 nr. 903.
Vgl. Gibson 1978, 155.
Vgl. Thompson 1977, 40 (noot bij 17/10) en 60 (noot bij 36/7). Zie ook Smith 1943, 264 en
Le Neve 1971, 79.
De Textus is in facsimile uitgegeven in Sawyer 1957 en 1962; de Vita is uitgegeven in
Thompson 1977 (vgl. p. 2-4 voor auteur en ontstaansdatum). Flight 1997 (17-115 en bijlage
3) bespreekt de overgeleverde bronnen met betrekking tot Rochester; zie 17-36 voor de
Textus, 37-53 voor de Vita en 71-84 voor de annalen. Zie voor Textus ook Gameson 1999,
nrs. 815-816, en de studie in Richards 1988, hoofdstuk 2.
Sommigen van hen kwamen rechtstreeks van het continent, anderen waren reeds eerder
overgevaren en hadden daarvoor gediend in Christ Church, Canterbury (onder te bespreken).
Textus en Vita vermelden beide dat de vijf kanunniken werden vervangen door 60 geestelijken;
in de Vita wordt geen datum genoemd, terwijl de Textus vermeldt dat de wisseling van de
wacht plaatsvond in 1083. Dit jaar wordt tevens genoemd in de annalen en in een afschrift
van William van Malmesbury's Gesta pontificum bewaard in Oxford, Bodleian Library, Hatton
56; William meldt evenwel (als enige) dat er slechts 50 geestelijken arriveerden (vgl. de editie
Preest 2002, 49). Vgl. voor Vita, Textus en Gesta Thompson 1977, 18 en 40, r. 10-14; voor
de annalen, zie Flight 1997, 78 (p. 28 voor Textus). Zie Smith 1943, 265 en De Neve 1971,
78 voor de specificering dat de eerste groep bestond uit 22 nieuwkomers. De bronnen
vermelden overigens niet dat de geestelijken uit Normandië afkomstig waren daar dit voor
zichzelf sprak (de geschriften waren opgesteld door Normandiërs). Hun herkomst blijkt evenwel
uit de hervormingen van Willem de Veroveraar (zie boven), uit het kopiistenprofiel van
Rochester en uit de culturele parallellen met een bepaalde gemeenschap in Normandië (de
laatste twee worden onder besproken). Er zijn geen aanwijzingen (paleografische, historische,
of andere) dat er in de late 11e en vroege 12e eeuw geestelijken van Engelse origine in
Rochester aanwezig zijn.
Vgl. Hylson-Smith 2000, 67.
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De voornoemde bronnen bieden niet alleen inzicht in de veranderende
bevolkingssamenstelling van het laat-elfde-eeuwse Rochester, ze laten ook zien
dat de gemeenschap in deze tijd een fysieke gedaantewisseling onderging. Met
Gundulf arriveerde er een groep werklieden die het complex onder handen nam:
de kathedraal werd herbouwd (gereed in 1087), er verrezen gebouwen die de nieuwe
benedictijnen moesten herbergen, er werd een scriptorium gebouwd en de bibliotheek
36
werd vernieuwd. De bouw van een scriptorium was geen overbodige luxe want de
omschakeling naar benedictijns model betekende dat er ter plaatse veel nieuwe
boeken nodig waren. De leefregels van de benedictijnen stipuleerden namelijk dat
er bij de aanvang van de Vasten aan elke monnik een boek uitgereikt diende te
worden, wat erop neerkwam dat er voor elk van hen tenminste één boek aanwezig
37
diende te zijn. Deze regel bracht vele pennen in beweging. De weinige
Angelsaksische boeken waarover de priorij beschikte (vier stuks) waren namelijk
van beperkt nut want de eerste generatie Normandiërs had zeer waarschijnlijk
moeite met het lezen van deze boeken, zoals dadelijk zal blijken. Volgens de Regel
van Benedictus dienden de kloosterlingen evenwel drie uur per dag te besteden
aan het kopiëren van handschriften. Het aantal beschikbare titels zou daarom snel
38
toenemen.
Uit kronieken is op te maken dat Normandische abten in de vroege jaren van de
verovering sterk waren gefixeerd op het vormen van een goede boekencollectie.
Gundulf was geen uitzondering op deze regel want rond 1120 bevatte de bibliotheek
39
van Rochester reeds zo'n negentig nieuwe handschriften. De meeste boeken
waren ter plaatse aangelegd. In de secundaire literatuur staat het scriptorium van
Rochester bekend als efficiënt en goed georganiseerd, en het was bij machte om
40
alle benodigde boeken te produceren. Recente studies wijzen uit dat de periode
rond 1100, toen de Hebban olla vogala-kopiist als afschrijver in de gemeenschap
aan het werk was, het meest productieve tijdperk was van het scriptorium. Rond
deze tijd werd het scriptorium gedomineerd door een relatief klein aantal handen
dat veel boeken produceerde (na ca. 1110 nam het aantal kopiisten fors toe, tot
41
maar liefst 24 reguliere kopiisten rond 1124). De studie van de boekproductie in
Rochester mag zich verheugen in het feit dat er een opvallend groot aantal lokaal
vervaardigde handschriften is bewaard. Zo zijn er uit de periode 1083-1130 alleen
al enkele tientallen exemplaren overgeleverd. Acht van deze handschriften werden
aangelegd ten tijde van de Hebban olla vogala-kopiist (de late elfde eeuw), wat ons
de mogelijkheid biedt een schets te maken van zijn werkom-

36
37
38

39
40
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Vgl. voor de bouwactiviteiten Flight 1997, 183-185 en Smith 1943, 268. Zie voor de bibliotheek
ook Richards 1988, 3-4 en 15-16, en Sharpe 1996, 463-471.
Vgl. Lawrence 1994, 81-82 voor de omgang met boeken bij (Normandische) benedictijnen.
Naast de set die in deze bijdrage centraal staat, zijn er rond 1122 slechts twee andere
Angelsaksische boeken aanwezig, zo blijkt uit de boekeninventaris die in dat jaar werd
opgesteld. Ze worden omschreven als Pastoralis anglicus en Institutiones regum anglorum
(vgl. Richards 1988, 11). In het besluit van deze bijdrage wordt kort ingegaan op het gebruik
van deze boeken.
Vgl. Gameson 1999, 6-7 (collectievorming); Richards 1988, 3 en Thompson 1977, 19 (aantal
boeken).
Vgl. bijvoorbeeld Sharpe 1996, 465 en Gullick 1995, 45.
Vgl. Sharpe 1996, 465 (karakterisering scriptorium) en Gullick 1995, 45 (kopiisten en hun
productie). Belangwekkende studies met betrekking tot de lokale boekproductie zijn Waller
1974 en 1980 (waaruit zowel Richards 1988, Gullick 1995 als Sharpe 1996 putten). Ik heb
deze studies niet kunnen raadplegen.
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geving. Een studie van deze vroege producten ligt buiten het bereik van deze
bijdrage, maar een eerste blik doet vermoeden dat de benedictijnse monniken
ervaren kopiisten waren die kwalitatief goede boeken wisten te produceren. Daarbij
werd om de productietijd van een boek te bekorten ook wel door groepjes kopiisten
gezamenlijk aan een codex gewerkt. De taakverdeling omvatte zowel het afschrijven
van de hoofdtekst als het aanbrengen van de verluchting. Ook is duidelijk dat in
deze vroege tijd het scriptorium werd gedomineerd door Normandische monniken
43
- maar dat hoeft thans geen verrassing te zijn.
De historische gebeurtenissen die zich ontvouwden kort na Gundulfs aanstelling
zijn van bijzonder belang voor ons begrip van de probatio pennae die thans de
Nederlandse literatuurgeschiedenis inluidt. Op het moment dat de Oudnederlandse
verzen in de codex werden geplaatst was het klooster in Rochester opmerkelijk
genoeg als een continentale gemeenschap aan te merken. Niet alleen woonde er
na 1083 geen enkele Engelse geestelijke meer, ook hadden de huisgewoonten hun
(passieve) Engelse karakter verloren: er waarde een nieuwe geest door de
gemeenschap en actief handelen was nu aan de orde van de dag. Bovendien werden
er na 1083 ter plaatse weer vele boeken gemaakt. In tegenstelling tot andere
Normandische gemeenschappen in Engeland, waar Normandiërs en Engelsen in
harmonie woonden en gebroederlijk handschriften produceerden, waren er in het
laat-elfde-eeuwse scriptorium van Rochester uitsluitend continentale afschrijvers
44
aan het werk. Het doel van dit kopiistencollectief, waartoe ook de hand van Hebban
olla vogala is te rekenen, was om in korte tijd de boekencollectie op peil te brengen.
Ook de aanwezigheid van de Nederlandse kopiist die in de vroege dertiende eeuw
in Rochester verbleef is te verbinden aan de religieuze hervormingen die de
Normandiërs in Engeland doorvoerden. Hoewel het directe contact met het vasteland
langzaam afnam, was de invloed vanuit Normandië minstens tot omstreeks 1300
voelbaar. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat ook hij uit deze streek afkomstig
45
was.
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De overgeleverde lokale producten van vóór 1130 zijn opgenomen in Gameson 1999 (ze zijn
via het register te vinden). De oudste zijn nrs. 12, 390, 460, 464, 482, 489, 499 en 527
(1075-1100 of ca. 1100).
Er werd samengewerkt bij de productie van nrs. 460 (hoofdtekst), 489 en 527 (hoofdtekst en
verluchting); vgl. Gameson 1999, p. 8. Het kwaliteitsoordeel is gebaseerd op
autopsie-onderzoek van nr. 637 (vroeg 12e eeuw) en op afbeeldingen van enkele lokale
producten uit deze tijd (vgl. Gameson 1999, afb. -18 en Richards 1981, afb. 1-6). Zie Gameson
1999, 16 en Ker 1960, 32 voor de dominantie van Normandische kopiisten. Een paleografische
studie van het achttal oudste codices zou meer zicht bieden op de lokale boekproductie aan
het einde van de 11e eeuw. Ook zou ze de prangende vraag beantwoorden of een van de
boeken misschien door de Hebban olla vogala-hand is geschreven. De kans daartoe is niet
gering daar er aan het einde van de 11e eeuw slechts een beperkt aantal kopiisten in het
scriptorium werkzaam was; en getuige de pennenproef was de kopiist voornemens te gaan
kopiëren.
Samenwerking tussen autochtonen en immigranten vond bijvoorbeeld plaats in Christ Church.
Zie Budny 1998, deel 1, 694-695 (met illustraties); zie ook Ker 1960, 13 en afb. 11; Gameson
1999, 8; en Cowdrey 2003, 151.
Vgl. Richards 1988, 21 voor de latere invloed vanuit Normandië. Omdat de invloed vanuit
Noord-Frankrijk in de 13e eeuw is afgenomen moeten we evenwel niet uitsluiten dat de jongere
kopiist rechtstreeks uit de Nederlanden naar Engeland was afgereisd, bijvoorbeeld vanuit
een benedictijner gemeenschap.
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4 Huis van herkomst
De historische schets van het laat-elfde-eeuwse Rochester neemt veel weg van de
raadsels rond de Hebban olla vogala-verzen. De aanwezigheid van een continentale
hand in Sint Andrew laat zich goed verklaren uit het beleid van Willem de Veroveraar:
de kopiist was zeer waarschijnlijk een van de talrijke geestelijken die vanuit
Normandië kwamen overgevaren om zijn beleid uit te voeren. Hoe deze
Nederlandstalige monnik in het noordwesten van Frankrijk verzeild raakte is een
kwestie waarop dadelijk kort zal worden ingegaan. Allereerst houden we ons bezig
met de vraag uit welke Normandische gemeenschap hij afkomstig was. Wat is er
eigenlijk te weten over de immigranten die kort na Gundulfs aanstelling in Rochester
arriveerden?
Uit de analyse van de Normandische invloed op het religieuze klimaat van
Engeland bleek al dat één bepaalde gemeenschap een belangrijke rol speelde bij
de kloosterhervorming: de abdij Notre Dame du Bec Hellouin (Bec). Ook in de
geschiedenis van Rochester blijkt Bec invloedrijk en het is daarom goed om de blik
te richten op deze Noord-Franse gemeenschap. De abdij van Bec, gelegen op zo'n
dertig kilometer ten zuidwesten van Rouen, was in 1035 opgericht door de edelman
Herluin. De gemeenschap was een van de belangrijkste kloosters in Normandië en
46
had een omvangrijke bibliotheek en een bedrijvig scriptorium. Bec genoot in de
Middeleeuwen bekendheid vanwege de twee scholen die in het klooster waren
gehuisvest, een voor regulieren en een voor seculieren. De scholen waren opgericht
door Lanfranc, en samen met Anselmus behoorde hij tot de belangrijkste docenten.
Bec was de laatste overgebleven kloosterschool waar seculieren onderwijs ontvingen
en van verre kwamen niet-geprofeste studenten op het huis af: ‘[Lanfrancs] reputatie
voor geleerdheid was bekend in heel Europa en vanuit Gascoyne, Engeland en
Vlaanderen spoedden velen zich naar Bec om zich door hem te laten onderwijzen’,
47
aldus de twaalfde-eeuwse Anglo-Normandische geschiedschrijver Ordericus Vitalis.
Bec was van grote invloed op het intellectuele klimaat in de kloosters aan de
zuidkust van Engeland, met name in de vroege periode van de kolonisatie. Zo
werden veel van deze gemeenschappen vanuit Bec voorzien van boeken. Lanfranc,
die door Willem de Veroveraar als aartsbischop in Canterbury was aangesteld,
maakte gebruik van de expertise in zijn oude huis en liet te Bec tal van boeken
maken die vervolgens naar Engeland werden verscheept. Het colofon in Cambridge,
Trinity College, B.16.44, een codex met het kerkelijk recht daterend van omstreeks
1080, luidt bijvoorbeeld, ‘Ik, Lanfranc de aartsbisschop, schafte dit boek aan in Bec
48
en liet het naar Engeland brengen, alwaar ik het schonk aan Christ Church’. Ook
Lanfrancs oude huisgenoot en mededocent Anselmus, die hem later zou opvolgen
als aartsbischop, nam verschillende boeken uit Bec mee toen hij naar Canterbury
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Zie Porée 1901 voor Bec en Nortier 1971, 34-60 voor de boekcultuur van de abdij. Historische
bronnen betreffende Bec worden gepresenteerd in Gibson 1978, 195-202.
Vertaald naar Brown 1968, 30-31; voor Ordericus zie Gibson 1978, 203 en Brown 1984,
98-114 (inclusief excerpten uit zijn werk). Voor de kloosterschool, zie ook Gibson 1978, 34-50;
Poole 1993, 233; en Cowdrey 2003, 20-21.
Vertaald naar Gibson 1978, 180; zie ook Ker 1960, 25-26. Zie voor Normandische boeken
die in Engeland terechtkwamen ook Lawrence 1994, 90-91.
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vertrok, zo blijkt uit zijn brieven. Op bepaalde momenten was de vraag naar boeken
zo groot dat de bewoners van Bec het niet bij konden benen, zodat Lanfranc zich
genoodzaakt zag de hulp van beroepsschrijvers uit de omgeving van het klooster
49
in te roepen. Geïmporteerde handschriften zoals het exemplaar in Trinity College
demonstreren overigens dat de kopiisten van Bec bekwame boekenmakers waren.
De overgeleverde codices uit de gemeenschap zijn afgeschreven in een letter van
50
goede kwaliteit en hun mise en page straalt rust en routine uit.
Maar niet alleen staken in het kielzog van Willem de Veroveraar boeken vanuit
Bec het Kanaal over. Vanuit de abdij werden eveneens talrijke gemeenschappen
in Engeland gesticht, en de nieuwe huizen werden bemand door bewoners van
51
Bec. Ook traden verschillende kloosterlingen uit Bec in dienst van de aartsbisschop.
Uit de correspondentie tussen Anselmus (in de hoedanigheid van abt van Bec) en
aartsbisschop Lanfranc blijkt bijvoorbeeld dat de laatstgenoemde geestelijken uit
Bec liet overkomen opdat ze hem in Canterbury konden bijstaan in het kerkelijk
bestuur. Ze waren met zorg uitgezocht en vermoedelijk kende Lanfranc ze nog uit
52
de tijd dat hij in Bec onderwijs gaf. Sommige kloosterlingen maakten overigens
een omgekeerde reis, van Engeland naar Frankrijk. Lanfranc maakt in zijn brieven
melding van recalcitrante Engelse monniken die naar Bec werden gestuurd om door
Anselmus te worden getuchtigd. Blijkbaar met succes, want een van hen zou later
53
als herboren geestelijke verschillende heiligenlevens schrijven.
Als we de kopiist van het Hebban olla vogala-gedicht van een voorgeschiedenis
willen voorzien en zijn voormalige continentale huis willen lokaliseren dan zijn er
verschillende geschikte kandidaten. Gezien het feit dat de meeste kloosterlingen
die naar Engeland afreisden afkomstig waren uit de grote abdijen van Normandië
ligt het voor de hand dat de Hebban olla vogala-kopiist aanvankelijk in een belangrijke
gemeenschap als Jumièges, Fécamp of Caen verbleef. Als we de cultuurhistorische
context van Rochester nader beschouwen blijkt er een gemeenschap te zijn waarmee
een bijzonder hechte band werd onderhouden: het klooster Bec. Niet alleen kwamen
de eerste twee bisschoppen van Rochester uit Bec (Arnost en Gundulf), ook is
bekend dat een aantal van de 22 geestelijken die kort na 1083 in Rochester
54
arriveerden uit Bec afkomstig was.
Als we het elfde-eeuwse Rochester vergelijken met de grote Normandische
kloosters zijn er ook andere observaties te doen die Bec een betere gegadigde ma-
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Zie Gibson 1978, 179 en Cowdrey 2003, 151.
Vgl. Gibson 1978, 180-181. Voorbeelden van het 11e-eeuwse schrift van Bec zijn te vinden
in Ker 1960 (afb. 4); Dodwell 1954 (afb. 4a); en Avril 1975, 59.
Vgl. Chibnall 1994, 42; zie ook Morgan 1946.
In de brieven worden tien kloosterlingen uit Bec bij naam genoemd. Verder waren er tenminste
drie afkomstig uit de benedictijner abdij te Caen, alsmede een uit een ander deel van Frankrijk
(vgl. Cowdrey 2003, 151-152; zie ook Brown 1968, 253).
Zie Cowdrey 2003, 151.
Vgl. Thompson 1977, 5 en Oakley 1976, 47-48; zie ook Richards 1988, 4-5 en 121.
Aangetekend dient te worden dat de instroom van kloosterlingen uit Bec misschien niet alleen
rechtstreeks maar ook indirect geschiedde. Zoals boven is gebleken liet Lanfranc monniken
uit Bec naar Christ Church, Canterbury overkomen. Vanuit deze gemeenschap vertrokken
na de aanstelling van Gundulf verschillende kloosterlingen naar Rochester en daaronder
kunnen zich ook geestelijken uit Bec hebben bevonden. Voor de kwestie die hier aan de orde
is - het bepalen van het continentale klooster van de Hebban olla vogala-kopiist - maakt deze
tussenstap geen verschil: in beide gevallen is Bec het uiteindelijke huis van herkomst.
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ken dan bijvoorbeeld Caens of Fécamp. Een onderzoeker van de boekencultuur
van het elfde-eeuwse Rochester mag zich verheugen in een groot aantal
studie-objecten. Zoals boven is opgemerkt is een relatief groot aantal van de lokaal
vervaardigde handschriften bewaard, terwijl er tevens een boekenlijst van rond 1120
is overgeleverd, opgenomen in de reeds genoemde Textus Roffensis. Zowel de
handschriften als de boekenlijst vertonen een opvallende parallel met het klooster
Bec. Zo is volgens de Engelse paleograaf Neil Ker het schrift dat rond 1100 en in
de vroege twaalfde eeuw in Rochester werd gebruikt geënt op dat van Bec. Dit wijst
er niet alleen op dat er binnen de muren van het klooster geestelijken uit Bec
aanwezig waren - de introductie van zo'n lokaal schrift kon immers alleen geschieden
door kopiisten die in Bec hadden leren schrijven - maar ook dat zij waarschijnlijk in
de meerderheid waren: dat het lokale schrift van Bec zo kenmerkend kon worden
voor een Engelse gemeenschap moet haast wel betekenen dat het een brede basis
had in Sint Andrew. De Hebban olla vogala-verzen zijn afgeschreven in een bijzonder
lage schriftstijl, hetgeen ongetwijfeld is te relateren aan de (vluchtige) aard van het
geschreve. Het is daarom niet mogelijk uit te maken of de kopiist in kwestie Becse
kenmerken gebruikte, daar we deze doorgaans alleen bij zorgvuldig neergeschreven
55
teksten tegenkomen.
En dan is er de boekenlijst van omstreeks 1120. De lijst waarvan de aanleg was
begonnen onder bisschop Ernulf (1114-1124) is niet ingedeeld volgens genre, zoals
te doen gebruikelijk, doch alfabetisch naar de eerste auteur die in een codex wordt
aangetroffen (de overige auteurs worden daarna opgesomd). Rochester is de eerste
gemeenschap in Engeland die deze innovatieve indeling gebruikt. Mary Richards
heeft er in haar studie van de literaire cultuur in Rochester op gewezen dat dit type
56
boekenlijst ook in de abdij van Bec werd gebruikt. Dat er in Sint Andrew zo'n
ongewoon systeem werd gebruikt terwijl hetzelfde type ook binnen Bec in zwang
was, wijst er opnieuw op dat Rochester geestelijken uit deze Noordfranse abdij
huisvest: het ligt immers voor de hand dat de boekenlijst was opgezet volgens een
57
systeem waarmee een meerderheid van de gebruikers bekend was.

5 Besluit
De kloosterhervorming die in Engeland plaatsvond na de komst van Willem de
Veroveraar vormt een passende verklaring voor de aanwezigheid van de Hebban
olla vogala-kopiist in het klooster te Rochester. Als gevolg van deze hervorming
woonden er vanaf 1083 uitsluitend continentale geestelijken in de gemeenschap.
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Zie Ker 1960, 27 voor de paleografische overeenkomst. Ook van de andere Engelse
gemeenschap waar het schrift van Bec voet aan grond zou krijgen, Christ Church, Canterbury,
is bekend dat hij gedomineerd werd door kloosterlingen uit Bec (vgl. Cowdrey 2003, 206-215,
met name p. 211).
Vgl. Sharpe 1996, 470 (karakterisering boekenlijst) en Richards 1988, 7 (parallel met Bec).
Er is in het verleden bovendien gewezen op een codicologische overeenkomst. Zo werd er
in zowel Bec als Rochester grote waarde aan gehecht dat een handschrift de juiste lezing
representeerde, terwijl decoratie als onbelangrijk wordt beschouwd. De boeken zien er daarom
niet bijster verzorgd uit maar ze zijn wel met opvallend veel zorg gekopieerd (vgl. Dodwell
1954, 16-17 en Richards 1988, 69). Thompson 1977 wijst bovendien op een overeenkomst
in literaire zin, namelijk de voorliefde voor het genre van de vita die in beide gemeenschappen
leefde (vgl. p. 5). Deze twee observaties zijn mijns inziens minder krachtige bewijsstukken
voor de parallel tussen Bec en Rochester.
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De leefregels van de nieuwe bewoners waren geschoeid op het Normandische
model en ze leefden volgens de Regel van Benedictus. De vraag waar de kopiist
van de pennenproef vandaan komt is daarom met vrij grote zekerheid te
beantwoorden: hij was zeer waarschijnlijk een benedictijn uit een abdij in Normandië.
Om welke gemeenschap het gaat is evenwel niet hard te maken. Weliswaar is
bekend dat er na 1083 tal van geestelijken uit Bec in Rochester arriveerden - een
gegeven dat wordt bevestigd door paleografische en bibliotheek-technische
observaties - maar we kunnen niet met zekerheid vaststellen dat onze kopiist hier
vandaan kwam. Het is vanwege de hoge mobiliteit van Normandische kloosterlingen
(zowel tussen het vasteland en Engeland als tussen Engelse kloosters) namelijk
niet uit te sluiten dat er ook geestelijken uit andere Normandische huizen in Rochester
58
aanwezig waren. Voor dit moment lijkt Bec evenwel de beste kandidaat te zijn.
Het klinkt misschien opmerkelijk om een Vlaming als de Hebban olla vogala-kopiist
onder te brengen in een Normandische gemeenschap, maar onverklaarbaar is het
niet. Er zijn verschillende scenario's mogelijk voor zijn aanwezigheid in
Noord-Frankrijk. Om te beginnen was het niet ongewoon dat kloosterordes broeders
uitwisselden over de taalgrenzen heen en het is dan ook niet onmogelijk dat onze
kopiist was ingetreden vanuit een Vlaams benedictijnenklooster. Als we Bec als
huis van herkomst willen aanmerken, en daarvoor is wel wat te zeggen, bestaan er
ook andere verklaringen. Zo kan de Hebban olla vogala-kopiist bijvoorbeeld Bec
zijn binnengekomen als een van de vele studenten die volgens de bovengeciteerde
Ordericus uit alle windstreken op de abdij afkwamen - waarbij is aan te tekenen dat
de twaalfde-eeuwse historicus Vlaanderen met naam noemt. Ook is het mogelijk
dat de kopiist niet ver van Bec was geboren en er als jongeling was ingetreden. Het
Nederlandse taalgebied strekte zich in de elfde eeuw namelijk uit tot in het noorden
van Normandië. Maar getuige de intreding rond 1077 van ene Gerard, een
onsuccesvolle bankier uit Arras, kan de Hebban olla vogala-kopiist ook op latere
leeftijd vanuit Vlaanderen naar Bec zijn gereisd om tot de gemeenschap toe te
59
treden.
Beschouwd vanuit historisch en paleografisch perspectief is het onwaarschijnlijk
dat de Hebban olla vogala-verzen in het Oudengels zijn opgesteld, zoals Luc de
60
Grauwe kort geleden betoogde in dit tijdschrift. Het schrift is continentaal en de
geschiedenis van Rochester laat zien dat de kopiist zeer waarschijnlijk van het
vasteland afkomstig was. Verder onderzoek zou de relatie tussen Vlaanderen en
de Normandische abdijen, in het bijzonder die van Bec, gedetailleerder in kaart
moeten brengen. Eventuele banden met Vlaanderen zouden bijvoorbeeld aan het
licht gebracht kunnen worden middels een studie van de bevolkingssamenstelling
van Bec. Een middel om inzicht te verschaffen in deze is de lijst van geprofesten,
opgenomen in Rome, Vaticaanse bibliotheek, Vat. Reg. lat. 499. Staan er op deze
lijst geestelijken wiens naam wijst op een Vlaamse herkomst? Documentaire bronnen
zouden tevens
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Een voorbeeld van de migratie binnen Engeland is de toestroom van kloosterlingen uit Christ
Church, Canterbury naar de abdij van Sint Augustinus te Canterbury in 1089 (vgl. Budny
1998, deel 1, 694). Ook verhuisden er monniken van Christ Church naar Rochester (vgl.
Webber 1995, 145 en 153).
Zie voor de taalgrens Van der Wal 1992, 59 kaart 8. Ik heb het Normandische
Boulogne-sur-Mer als 11e-eeuwse taalgrens opgevat daar deze stad het midden houdt tussen
de 8e- en 14e-eeuwse taalgrens. Zie Cowdrey 2003, 213 voor Gerard, wiens casus wordt
beschreven in de brieven van Lanfranc.
Zie de literatuur in noot 2.
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eventuele banden met benedictijnse kloosters in Vlaanderen uit de doeken kunnen
doen. Uit Bec zijn talrijke oorkonden bewaard alsmede een lijst van gemeenschappen
waarmee het klooster een ‘gebedsbroederschap’ was aangegaan, een overeenkomst
die bepaalde dat geestelijken gebeden uitspraken voor overledenen in andere
61
huizen. Worden in deze bronnen wellicht Vlaamse kloosters vermeld? Tenslotte
zou het vruchtbaar zijn het schrift van de Hebban olla vogala-kopiist te vergelijken
met het lokale schrift van Bec. De schriftstijl van de verzen is weliswaar te laag om
uit te maken of het een voorbeeld betreft van de lokale stijl van Bec, maar een
vergelijking met de overgeleverde boeken uit de late elfde en vroege twaalfde eeuw
62
zou wellicht op andere paleografische parallellen kunnen wijzen. Kortom, er zijn
voldoende mogelijkheden om deze bijzondere casus verder uit te diepen.
Hoewel er de nodige onduidelijkheden blijven bestaan over de precieze herkomst
van de persoon achter de verzen heeft de Hebban olla vogala-casus met haar
historische inbedding in het algemeen aan detail gewonnen. Het is thans bijvoorbeeld
geen mysterie meer waarom er aan het einde van de elfde eeuw een kloosterling
van het continent in een klooster aan de zuidkust van Engeland verbleef. Maar de
historische context brengt ook helderheid in een andere kwestie waar tot nu toe
weinig over bekend was: de affiniteit die de Hebban olla vogala-kopiist had met het
boek waarin hij zijn pen uitprobeerde. De kopiist had zeer waarschijnlijk geen affiniteit
met het handschrift. De reden hiervoor is gelegen in enkele praktische problemen
die voortkwamen uit het cultuurverschil tussen de oude Angelsaksische wereld en
die van de nieuwe continentale bewoners. Zo beheersten de eerste generatie
Normandiërs bijvoorbeeld de taal van hun nieuwe woonomgeving niet. Lanfranc
maakt in zijn brieven frequent melding van communicatie-problemen die hij
ondervond met geestelijken van Engelse origine. Maar ook konden de nieuwelingen
het Angelsaksische schrift niet lezen. De Britse paleograaf Neil Ker wijst er in dit
verband op dat alvorens de Normandiërs insulaire handschriften konden gebruiken
als legger ze deze eerst dienden over te zetten in een andere schriftvorm. Het is
tevens illustratief dat Angelsaksische boeken die als buit naar Normandië waren
gevoerd vanaf dat moment alleen nog bij zeer hoge uitzondering werden gebruikt
63
om uit te lezen.
De afstandelijke relatie van de continentale bewoners tot hun Angelsaksische
erfenis wordt gereflecteerd door Bodley 340 en 342. In deze bijdrage is gewezen
op het opmerkelijke feit dat de prekenhandschriften aan het einde van de elfde eeuw
door maar liefst vijf continentale handen van pennenproeven zijn voorzien terwijl
geen van hen verder in de boeken voorkomt. Deze observatie is tekenend voor het
gebrek aan affiniteit van de eerste generatie Normandiërs met de Angelsaksische
boeken in hun nieuwe onderkomen. Voor de continentale geestelijken waren de
prekenhandschriften in een voor hen onbegrijpelijke taal en in vreemd
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De bewaarde documentaire bronnen aangaande Bec, inclusief de hier genoemde, worden
opgesomd in Gibson 1978, 200-202.
Een (onvolledige) inventarisering van uit Bec overgeleverde handschriften is opgenomen in
Nortier 1971, 59-60 en 237. Andere gevallen zijn te vinden in de Franse delen van de
Catalogues des manuscrits datés.
Zie voor de taalbarrière Golding 2001, 170 en Cowdrey 2003, 175-184; zie voor de
schriftproblemen Ker 1960, 10 en 13. Vgl. Dumville 1994 voor Angelsaksische boeken op het
continent (p. 95-97 voor hun gebruik). Zie voor de afstandelijke houding ten opzichte van
Angelsaksische boeken binnen Rochester ook Richards 1988, 94-95 en 119-120.
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schrift van weinig nut. Zelfs de Nederlandstalige kopiist die in de periode 1200-1250
een van de codices opsloeg vond het moeilijk om de preken te lezen; en hij sprak
getuige de Engelse glos tenminste de taal van zijn nieuwe omgeving. Zeer
waarschijnlijk is de aanwezigheid van de Hebban olla vogala-kopiist in Bodley 340
dus even prozaïsch als de inhoud van het boek: hij nam het niet ter hand om er
enkele passages uit te lezen maar omdat het een onbeschreven blad bevatte dat
zich leende om de pen op uit te proberen.
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Bijlage 1: kopiisten in Bodley 340 en 342
Deze bijlage biedt een overzicht van de kopiisten waarvan is na te gaan waar ze
hun schrijfopleiding hadden genoten: in Engeland (tabel 1) of op het continent (tabel
2). Veel van deze handen zijn verantwoordelijk voor pennenproeven, die alle zijn
te vinden op het laatste tekstblad van Bodley 340 en 342 (resp. fol. 169v en 218v).
Als handreiking voor verder onderzoek is de precieze locatie van de proeven op de
bladen schematisch weergegeven in bijlage 2. Niet opgenomen in bijlage 1 zijn
pennenproeven waarvan de hand niet nader is te lokaliseren (bijlage 2, nrs. 1, 6,
12-15, 19 en 20). Evenmin opgenomen zijn kopiisten van wie alleen een minimale
correctie of aanvulling wordt aangetroffen, zoals bijvoorbeeld op fol. 151r-152v,
154v-155r, 183r-183v, 195v, 197v-198r, 206v en 212r-213r van Bodley 342 (deze
handen zijn zeer waarschijnlijk van Engelse origine). Tenslotte zijn ook de twee
continentale handen op het fragment in de boekband van Bodley 340 niet
opgenomen, daar hun relatie tot Rochester onduidelijk is (de band dateert uit de
zestiende of zeventiende eeuw). De gegevens in de tabellen zijn gebaseerd op
autopsie-onderzoek in maart 2003 en juli 2004. De indeling van hand A-D is naar
Ker 1957, nr. 309. Veel glossenhanden worden op een groot aantal verschillende
bladen aangetroffen. De kolom ‘inbreng’ presenteert een selectie van hun inbreng:
genoemd wordt het blad of de bladen met de meeste glossen van de kopiist in
kwestie.

Tabel 1: Handen van Engelse origine
kopiist
A

datering
1000-1025

schriftsoort
inbreng
taal
Angelsaksische hoofdtekst 340 Oudengels
minuskel
en 342
(preken)

B

1000-1050

Angelsaksische bladen met
Oudengels
minuskel
preken uit een
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andere codex
(342, fol.
203r-206r)
C

ca. 1050

Angelsaksische aantekening
Oudengels
minuskel
over Paulinus,
bisschop van
Rochester
(342, fol. 202v),
correcties (340
en 342)

D

ca. 1050

Angelsaksische toegevoegde Oudengels
minuskel
homilieën voor
Sint Andrew
(342, fol.
206v-218r)

E

1150-1200

pregotisch
schrift

penneproef 9 Lat.
(340, fol. 169v)

F

1150-1200

pregotisch
schrift

aantekening
Lat.
(342, fol. 217v,
benedenmarge)
en penneproef
21-24 (342, fol.
218v)

G

1150-1200

pregotisch
schrift

penneproef 2 [serie letters]
(340, fol. 169v)

H

1150-1200

pregotisch
schrift

penneproef 3 Lat.
(340, fol. 169v)

I

1150-1200

pregotisch
schrift

penneproef 5 Lat.
(340, fol. 169v)

J

1150-1200

pregotisch
schrift

penneproef 18 Lat.
(342, fol. 218v)

K

13e eeuw?

littera textualis penneproef 8 Lat.
(340, fol. 169v)
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L

13e eeuw?

littera textualis penneproef 16 Lat.
(342, fol. 218v)

M

14e eeuw

littera cursiva

glossen (342,
fol. 45v-46r)

Lat.

N

14e eeuw

littera cursiva

glossen (342,
fol. 64r-65r)

Lat.

O

14e eeuw

littera cursiva

glossen (342,
fol. 91v)

Lat.

P

14e eeuw

littera cursiva
(onzuiver)

glossen (342, Lat.
fol. 110v-111r,
148r)

Q

14e eeuw

littera cursiva

glossen (342,
fol. 127v)

R

14e eeuw

littera cursiva

inhoudsopgave Lat.
(342, fol. IVv)

S

16e eeuw

littera cursiva

glossen (342,
fol. 1r)

Lat.

Lat. en
Middelengels

Tabel 2: Continentale handen
kopiist
T

datering
schriftsoort
inbreng
taal
1075-1100 / ca. Karolingische pennenproef 10 Lat. en
1100
minuskel
& 11 (Hebban Oudnederlands
olla vogala)
(340, fol. 169v)

U

1075-1100 / ca. Karolingische
1100
minuskel

pennenproef 4 Lat.
(340, fol. 169v)

V

1075-1100 / ca. Karolingische
1100
minuskel

pennenproef 7 Lat.
(340, fol. 169v)

W

1075-1100 / ca. Karolingische
1100
minuskel

pennenproef 17 Lat.
(342, fol. 218v)

X

1075-1100 / ca. Karolingische
1100
minuskel

Hymne voor
Lat.
Maria
Magdalena
(342, fol. 206r)

Y

1200-1250

littera textualis 27 glossen
Lat. (25),
(340, fol. 1r en Middelengels
1v)
(1) en
Middelnederlands
(1)

Bijlage 2: pennenproeven in Bodley 340 en 342
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Bodley 340 en 342 bevatten een groot aantal pennenproeven. Sommige bestaan
uit niet meer dan strepen; andere bestaan uit letters of zelfs tekst. De pennenproeven
met tekst, in totaal 24 stuks, zijn te vinden op fol. 169v van hs. 340 en op fol. 218r
van hs. 342. Om verder onderzoek naar de aantekeningen mogelijk te maken wordt
in deze bijlage aangegeven waar op de bladen de aantekeningen zich bevinden.
Voor het gemak zijn ze van een nummer voorzien: hs. 340 bevat nrs. 1-14 en hs.
342 nrs. 15-24. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de nummering het blad volgt
(van boven naar beneden) en niet de chronologische volgorde van de proeven. Nrs.
10 en 11 zijn van dezelfde hand, evenals nrs. 21-24. Nr. 22 betreft een serie
pennenproeven van dezelfde hand die moeilijk van elkaar zijn te scheiden. Hoewel
ze getuige het verschil in ductus en inktkleur op verschillende momenten zijn
aangebracht, zijn ze hier onder één nummer ondergebracht. Fol. 218 is overigens
sterk besneden. Het blad meet thans 315×55-90 mm (de andere bladen meten
315×220 mm).
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Bodley 340, fol. 169v
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Bodley 342, fol. 218v
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Patrick Rooijackers
‘Toe-neiging’
De ander in het scheppend proza van Frans Coenen
Abstract - The naturalist author Frans Coenen (1866-1936), usually regarded as
one of the most pessimistic writers of Dutch literature, rather suddenly kept silent
as a novelist for almost thirty years, until in 1936 his novel Onpersoonlijke
herinneringen appeared. One mostly explains this silence by pointing to the
autobiographical background of his writings; he had succeeded in writing his misery
out of his system. This article tries to refine this point of view by showing that
Coenens writings from 1890 to 1907 gradually move from the ‘self’ towards the
‘other’, from evoking a feeling of isolation towards acknowledging a metaphysically
orientated concept of ‘Unity’.

1 Inleiding
De schrijver Frans Coenen Jr. (1866-1936) staat vooral bekend als de nauwgezette
chroniqueur van een als troosteloos en zinloos ervaren leven, als de schepper van
een lange stoet eendere figuren die ‘met variaties, ieder op hun wijze negatief
tegenover het leven staan en gekweld door levensonlust, voor zo ver zij er geen
einde aan maken, zonder geloof, zonder hoop hun bestaan voortslepen en maar
afwachten tot er een einde zal komen aan de zinloze treurigheid die men leven
1
heet’. ‘Uitzichtloos pessimisme’ luidt de korte typering van Coenens gehele werk
2
in Knuvelders literatuurgeschiedenis. En zijn roman Zondagsrust heet bij Anbeek
‘een van de meest sombere, verstikkende geschriften’ ooit in de Nederlandse taal
3
geschreven. De autobiografische achtergrond bij dit pessimisme stipt men doorgaans
met enige graagte aan, en van enige ontwikkeling in zijn werk maakt men geen
melding.
Opvallend aan Coenens schrijverschap is zijn decennialange zwijgen als
romancier. Maakte hij als schrijver in de periode 1899-1901 een periode van relatief
grote productiviteit door, vanaf 1902 zakt langzaam zijn productiviteit in. In de jaren
1902-1904 verschijnt een enkele keer een schets of novelle, en na twee jaar vrijwel
4
algehele stilte verschijnt in 1907 nog de novelle ‘Een uitweg’. Maar van 1908 tot
aan zijn dood in 1936, als postuum zijn roman Onpersoonlijke herinneringen wordt
gepubliceerd, zal van hem geen fictie meer verschijnen. Met enige regelmaat heeft
men in later jaren de vraag gesteld naar het waarom van deze stilte. Had de

1
2
3
4

Proost 1958: 71.
Knuvelder 1961: 197.
Anbeek 1982: 82.
Ik schrijf nadrukkelijk ‘vrijwel algehele stilte’. In 1906 verscheen (bij mijn weten althans) geen
scheppend proza van Coenens hand, maar in 1905 verscheen één schets: het één pagina
beslaande en bepaald onbeduidende ‘Buurt-studies’ (De Kroniek 11 (1905) nr. 549 (1 juli):
206).
In het vervolg van mijn betoog zal ik voor de datering van een verhaal telkens het jaar van
de eerste (tijdschrift)publicatie kiezen. Voor deze gegevens en voor een (vrijwel complete)
bibliografie van het literaire werk van Coenen verwijs ik naar Fontijn & Lodders 1981: 225-230.
Ik zal in de noten slechts nader op een (voor)publicatie ingaan wanneer deze in hun overzicht
ontbreekt.
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schrijver misschien zelf bespeurd dat hij was vastgelopen in zijn ‘glansloze
5
beschrijvingen van het povere alledaagse gedoe’? Was hij ontmoedigd door het
6
geringe succes van zijn werk bij het grote publiek? Steeds sterker is men het verband
gaan benadrukken met Coenens zelfontwikkeling. Zijn literaire werk vormde, zo
luidt de redenering, vooral een uitlaatklep voor 's schrijvers frustraties, gefnuikte
verlangens en desillusies. Coenen was in 1902 inmiddels getrouwd, zijn carrière
als journalist, literator en criticus verliep voorspoedig, zijn gezondheid was sterk
verbeterd, geldelijke problemen waren verdwenen. Tekenend is het feit dat Coenens
dagboek, dat hij in 1884 begonnen was en waarin hij met grote openheid al zijn
obsessies en gevoelens beschreef, in 1902 eindigt. Nu de frustraties wegvielen,
7
zou ook zijn motor tot schrijven zijn verdwenen.
Maar dit beeld, hoewel niet onjuist, is eenzijdig, zoals ook de voorstelling dat
Coenens werk een lange litanie van levensmoede jeremiaden vormt, te simplistisch
is. In Coenens literaire oeuvre is een ontwikkeling waar te nemen - een wending
van het ‘ik’ naar de ‘ander’, van ‘isolatie’ naar ‘eenheid’ - en vanuit die ontwikkeling
is het beëindigen van zijn schrijverschap vooral een vanzelfsprekende stap. De
kanttekening daarbij is uiteindelijk alleen - en die kwestie zal ik aan het slot van dit
artikel uiteen trachten te zetten: blijft deze wending naar de ander niet steeds op
een grondhouding berusten die een wezenlijke dialoog met de ander afsnijdt?

2 Het bedrukte ik
Frans Coenen Jr. werd in 1866 in Amsterdam geboren als zoon van de componist
en pianist Frans Coenen. Na een ziekelijke jeugd, die hem onder meer noodzaakte
naar Utrecht te verhuizen, studeerde hij rechten, en promoveerde in 1892 op het
proefschrift De Fransche wet ter bescherming van verwaarloosde en mishandelde
kinderen. In datzelfde jaar verscheen zijn literaire debuut, de korte roman Verveling,
die een bepaald gunstige ontvangst kreeg. Korte tijd was Coenen
rechtbankverslaggever van het Rotterdamsch Nieuwsblad, maar die krant verruilde
hij al snel voor de Oprechte Haarlemsche Courant waarvan hij tot 1910 muziek-,
literatuur- en toneelcriticus was. In 1895 werd hij benoemd tot conservator van het
zojuist opgerichte Museum Willet-Holthuysen, een post die hem van geldzorgen
vrijwaarde en hem alle ruimte bood om zich aan zijn activiteiten als journalist en
letterkundige te wijden. Nadat hij deze functie een kleine veertig jaar had vervuld,
stierf Coenen in 1936, enkele jaren na zijn pensioen, aan de uiterst pijnlijke huidziekte
pemfigus.
Het autobiografische karakter van het vroege werk van Coenen is al vaak
onderkend. Vaak wordt de uitspraak geciteerd die uit zijn mond zou zijn opgetekend:
‘Mijn vrienden hebben zich van kant gemaakt, maar ik heb mijn misère van me
8
afgeschreven’. Gideon Lodders, die zich begin jaren tachtig intensief met Coenens
oeuvre heeft beziggehouden, heeft laten zien hoe de schrijver zichzelf portretteerde
in de depressieve hoofdpersonages uit Verveling (1892) en Een

5
6
7
8

Proost 1958: 78.
Kelk 1938: 206.
Proost suggereerde dit punt al in het voorbijgaan in zijn proefschrift. Vgl. bijvoorbeeld De
Moor 1982, I: 178-179, Otterspeer 1985.
Aangehaald bij Proost 1958: 79.
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zwakke (1896), en hij wees erop hoe de hoofdrolspelers uit deze boeken in hun
doodsverlangen, nietigheids- en superioriteitsgevoelens, zelfmedelijden, gevoeligheid
voor weersveranderingen en huiselijke sfeer, onlustgevoelens en problematisch
ervaren zinnelijkheid overeenkomen met het beeld dat de dagboeken van Coenen
9
van de schrijver laten zien. Al te verhuld is Coenen over het autobiografische
karakter van zijn werk nooit geweest; van zijn debuut Verveling gaf hij toe dat het
10
zijn eigen ‘sensaties’ trachtte weer te geven.
Vanaf de jaren '80 ervoer Coenen in toenemende mate gevoelens van
verlatenheid, isolatie en zinloosheid. Niets leek hem langdurig te kunnen interesseren,
hij voelde zich eenzaam en onbegrepen, en de dagen leken een grijze
aaneenschakeling van immer eendere gebeurtenissen en handelingen, zonder zin
of doel. Alleen in het schrijven, het analyseren van zijn gemoedsaandoeningen,
vond hij enige bevrediging. In zijn dagboek schrijft Coenen op 1 februari 1891: ‘De
stemming van vele avonden. Niets - Mijn geest is dood en ziet de dingen en
menschen rondom als dood. Toch in dat angstig zoeken iets te vinden in die groote
sombere nietsheid, stuitte ik met kleinen blijheidsschok op de lust, die stemming nu
11
scherp te onderzoeken en te verwoorden.’ Het kunstenaarschap ervoer hij als een
van de weinige aanlokkelijke toekomstperspectieven en herhaaldelijk trachtte hij
zich tot schrijven te zetten, zijn gevoelens op het papier te verwerken. De drijfveer
achter zijn kunstenaarschap was hem daarbij al te duidelijk: ‘Is dat artisticiteit?
12
Behoefte tot uiting van eigen Ik? Is dat waarlijk de te volgen weg?’
Vanuit de drang om de ‘verveling’, deze ‘open plaats, die bij anderen bezet was’
13
te analyseren en te objectiveren, ontstond in een werkroes eind 1890 Verveling.
De hoofdpersoon in deze kleine roman, de jonge, bemiddelde Henriette de Wal,
tracht hoofdstuk na hoofdstuk de sleur in haar leven te doorbreken. Ze probeert te
studeren, te schrijven, piano te spelen en van anderen begrip te krijgen. Maar
mislukking volgt op mislukking en ze beseft dat haar pogingen vergeefs zijn. Ze
concludeert dat haar isolement volledig is en geen mogelijkheid tot ontsnapping
kent. Ze berust in haar lot, in de hoop dat de dood op niet al te lange termijn een
einde aan haar lijden zal maken: ‘verveling... dat was hongeren en verzadigd zijn
tegelijk, 't domineren der traagheid en de smart daarover, een dualisme van
voortdrijvende en terugtrekkende krachten, waartussen de ziel, in pijnlijk evenwicht
14
hangend, langzaam aan stuk getrokken werd.’ In het besef dat niemand haar
begrijpt en dat het leven maar geleefd dient te worden, verlaat ze op de laatste
pagina haar kamer. Betoogsgewijs bijna, wordt in Verveling het volstrekte isolement
van de hoofdpersoon bevestigd.
Het vroege werk van Coenen ontleent zijn kracht vooral aan de beklemming van
deze autobiografische, het isolement bevestigende eenzijdigheid. In het merendeel
van Coenens verhalen wordt vanuit één personage gefocaliseerd; diens be-

9
10

11
12
13
14

Zie de nawoorden van Lodders in Coenen 1986a & 1986b.
Zowel Emants als Van Deyssel merkten na lezing van een gedeelte uit Verveling dan ook
tegenover Coenen op dat de erin beschreven sensaties niet die van een vrouw maar van een
man waren. De laatste wees Coenen zelfs een passage aan waarin dit probleem al te duidelijk
werd. In de uiteindelijke boekuitgave werd deze passage door Coenen gewijzigd. Zie het
nawoord van Lodders in Coenen 1986b: 138.
Geciteerd bij Fontijn & Lodders 1981: 58.
Fontijn & Lodders 1981: 59.
Coenen 1986b: 78. Cursiveringen in citaten zijn, indien niet anders aangegeven, overgenomen
uit het origineel.
Coenen 1986b: 130.
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levingen en emoties staan in zijn verhalen centraal, diens visie op en interpretaties
van gebeurtenissen worden uitgebreid weergegeven. En de verteller blijkt er zelden
op uit om deze eenzijdigheid te relativeren of op te heffen, - soms zelfs zodanig dat
het de kwaliteit van een tekst aantast. De hoofdpersonen in Coenens vroege verhalen
zijn jeugdige Einzelgänger, jonge mannen of vrouwen, ongetrouwd, tamelijk
bemiddeld, zonder een werkelijk doel in hun leven, of het zijn kinderen, die met
verwondering hun omgeving gadeslaan en in die openheid de merkwaardigheid van
het gedrag van anderen scherp kunnen waarnemen.

3 De verdrukte ander
Het ‘ik’ zoekt in het vroege werk van Coenen verwantschap en wat verwant is wordt
steeds met indringend geduld en verborgen sympathie getekend. Datgene wat
buiten de blik van dat ‘zelf’ valt en deze blik belemmert - en dat is vooral de
begriploze, zelfgenoegzame ander - raakt echter danig in de verdrukking.
Nemen we bijvoorbeeld de pianoleraar Ebling uit Verveling. Om haar verveling
te beteugelen, neemt Henriette pianolessen, maar na een aantal lessen komt ze al
tot de ontdekking dat ook de muziek haar geen blijvende bevrediging kan schenken.
In de hoop op het begrip van een kunstenaarshart stort ze haar hart uit bij haar
pianoleraar. Die begrijpt van haar woorden maar weinig en is vooral erg verbaasd.
Uiteindelijk begint hij een lang betoog waarin hij Henriette voorhoudt dat trouwen
en kinderen krijgen de natuurlijke bestemming is van de vrouw, en als hij haar uitlaat,
15
mompelt hij: ‘Geëxalteerd schepseltje’. Hoe vanzelfsprekend zijn verbazing en zijn
oordeel over Henriette na haar emotionele relaas ook zijn, Henriette en de abstracte
auteur hebben daarna geen goed woord meer over voor de arme Ebling. We
vernemen van Eblings ‘platte manier van troosten’, zijn ‘ruwe levenswijsheid, die
ze onwaar gevoelde’, van zijn ‘zelf-behagelijk gepraat’, zijn ‘grove hand’ die ‘iets
fijns en teers in haar had dood gedrukt’, van zijn ‘onverstoorbare gemoedelijkheid’,
van de ‘ordinaire kamer-omgeving, burgerlijk als hijzelf’ enzovoorts, enzovoorts,
woorden die weliswaar van Henriette afkomstig zijn, maar die de abstracte auteur
16
wel héél gretig overneemt. Ebling komt in veel opzichten naar voren als burgerlijk,
oppervlakkig en begriploos. Maar énige nuancering van dit beeld lijkt toch wel op
haar plaats. Want wat moet een oudere man ook, die zich plotseling tegenover een
huilende jonge vrouw ziet geplaatst? En bovendien: hoe fijnbesnaard is een jonge
vrouw die zonder enig nader zelfonderzoek simpelweg vaststelt dat ze kinderen niet
kan lijden en dat ze dus geen kinderen wil?
De meeste bijfiguren in het werk vóór 1902 ondervinden weinig begrip voor hun
gedrag. Mevrouw De Berg en mevrouw Bastiaanse uit Verveling, Cnoop, de
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Coenen 1986b: 97.
Coenen 1986b: 95-99. De term ‘abstracte auteur’ gebruik ik hier in de betekenis zoals Wolf
Schmid die in Textaufbau in den Erzählungen Dostoevskys (1973) hanteert: ‘als dasjenige
Prinzip, das in einem Werk die sprachlautiche Schicht, die Bedeutungsschicht und die Schicht
der dargestellten Gegenständlichkeiten sowie die ästhetischen Organisation und Hierarchie
dieser Schichten in der Gesamtstruktur so und nicht anders beschäftigen lässt. Zugleich ist
der Abstrakte Autor das hypostasierte ‘Spiegelbild’ des konkreten Autors, der
psycho-physischen Dichter-persönlichkeit, in seinem Werk’. (Geciteerd in Raat 1985: 25). In
deze vertellaag is dus, naast het technisch-organisatorische facet (waaronder de ‘verteller’
te rangschikken is), een historisch en moreel-thematisch facet te onderscheiden.
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compagnon van de fijngevoelige Beukels in ‘Een avond’ (1894) uit Studies, de meid
en de moeder van Willem in ‘Angst’ (1891-1892) uit Studies, in mindere mate Johans
zus Cato in Een zwakke (1896), en de vader van Mathilde in ‘Vervreemd’ (1896) uit
Bleeke levens (1899) hebben belangrijke trekken gemeen. Op de ontluisterende
visie van Coenens hoofdpersonen op het leven reageren zij enkel met
oppervlakkigheid, onbegrip, gekunsteldheid, holle woorden en levenslust, waarachter
vooral weer oppervlakkigheid schuilt. De levenslustige Cnoop is potsierlijk en
onbeduidend, en de zelfgenoegzame vader van Mathilde vindt zijn dochter maar
een dweepzuchtige bemoeial. Doorgaans begrijpen deze personages niets van het
merkwaardige gedrag van de hoofdpersoon. Doordat de ‘ander’ niet tot begrip en
zinvolle communicatie in staat lijkt, ziet het ‘ik’ zich in Coenens vroege werk op
zichzelf teruggeworpen en kan het alleen met enige afkeer, ‘half wrevelig, half
17
medelijdend’, neerkijken op de oppervlakkigheid van de ander, die hem lijkt te
miskennen en die elke werkelijke dialoog lijkt af te snijden.
Zeker is Coenen deze eenzijdigheid in zijn verhalen gaandeweg gaan beseffen,
zoals hij ook in zijn dagboek zich al vroeg verwijt dat hij te weinig aandrang in zich
18
bespeurt om de ander te willen begrijpen. Over het algemeen laat het werk van
Coenen vóór 1902 een steeds grotere versoepeling zien van het beeld van de
‘onbewuste’, zelfgenoegzame ander. In Een zwakke wordt uitgebreid aandacht
geschonken aan de gebeurtenissen in het leven van de moeder en de zus van de
hoofdpersoon - wat de coherentie van de roman overigens niet ten goede komt en wordt de eenzijdige blik van de hoofdpersoon op zijn naasten enkele malen door
de verteller gerelativeerd, zoals zijn vaststelling dat de hoofdpersoon onbillijk is
19
tegen zijn moeder. En de titelnovelle uit Bleeke levens (1899) zoekt nieuwe grenzen
op in de portrettering van de dierlijke egoïst Philippe, die met zijn lage gedrag een
mooi, gevoelig meisje naar de ondergang helpt, maar evenzeer wanhopig de
eenzaamheid in zijn leven tracht te bezweren.
Deze versoepeling laat echter onverlet dat in het werk vóór 1902 de isolatie van
de protagonisten zelden wordt opgeheven en dat de ‘ander’ niet in de positie wordt
gebracht om het ellendige leven van de hoofdpersonen effectief te relativeren of
een tegenwicht te bieden tegen de dominante pessimistische levensvisie, zoals ook
werkelijke eenheid, liefde tussen mensen niet mogelijk blijkt. Zelfs de twee verhalen
‘Kermis’ (1894) uit Studies en ‘Bezwaarlijke liefde’ (1899), die qua thema en
karaktertekening ten opzichte van het overige werk vóór 1902 een bijzondere plaats
innemen, vormen hierop geen uitzondering. Hoe innig en warm Jenny in ‘Kermis’
20
en Elly in ‘Bezwaarlijke liefde’ ook beschreven worden, de afstand tussen het
meisje en de mannelijke hoofdpersoon blijft onoverbrugbaar. Werkelijke toenadering,
een volledig opgaan in elkaar, geluk blijkt in deze twee verhalen onmogelijk.
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Coenen 1983b: 31.
Vgl.: ‘Analyse van anderen is iets waartoe de noodzaak veel minder sterk bij me is. Toch
soms hevig en verwijtend.’ Dagboekaantekening, d.d. 14 januari 1891. (Geciteerd bij Fontijn
& Lodders 1981: 57.)
Vgl.: ‘in haar stille stemming van wijde melancholie was zij zeker hem nog nimmer zo verwant
geweest als nu. Maar hij begreep dat niet.’ (Coenen 1986a: 51)
Daarmee herinneren deze verhalen aan Mientje, een kelnerin met wie Coenen in 1893-1894
een relatie had. Zie hiervoor Fontijn & Lodders 1981: 66-90.
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4 De ander centraal
Pas vanaf het overgangswerk Zondagsrust (1902) komt de a priori begriploze ander
in Coenens werk op de voorgrond te staan, blijkt eenheid en liefde tussen mensen
wel mogelijk en begint het bedrukte ‘ik’ op de achtergrond te treden. Naar aanleiding
van Zondagsrust schrijft Coenen in oktober 1902 aan Van Deyssel dat hij in dit boek
de ander centraal heeft willen stellen: ‘Ik meen in dit boek niet zo zeer te zeggen:
zo ben ik, als wel, zo zijn zij en zo zijn er duizenden.’ Want: ‘Daar blijft toch de
epische bedoeling, nietwaar, de begeerte andere zielen dan juist de onze te geven
21
en al zit in dat andere ook het eigene, toch behoeft dit elkaar niet te dekken’.
22
Zondagrust zelf is daarbij uitermate ambigu. Meer dan ‘episch’ lijkt Coenen in deze
roman in het gedrag van de ‘onbewuste’, oppervlakkige ander, die voorheen opzij
werd gezet, diezelfde existentiële wanhoop te zoeken die hij in zijn vroege werk in
verwante zielen portretteerde. In Zondagsrust leeft elk personage op een eiland:
elk probeert de eigen schrijnende verlangens te stillen, en de ander is daarbij enkel
een middel óf hindernis om dit doel te bereiken. Werkelijke toenadering is onmogelijk.
En of in dit portret van de ander de eenzijdigheid van het bedrukte ik is opgeheven,
blijft maar de vraag.
Inzet van schrijven in het handjevol werken dat ná Zondagsrust verschijnt is de
poging om de levensillusie, de zelfgenoegzaamheid van de ander te kunnen begrijpen
en in dit begrip deze levensillusie op te heffen in een zeker inzicht. In tegenstelling
tot het vroege werk, waarin Coenen zijn ‘misère’ van zich af tracht te schrijven en
waarin het isolement van het ‘ik’ wordt bevestigd, staat in de latere werken vooral
de betrokkenheid of (zoals het in ‘Van mijn dode hondje’ (1917) heet) de ‘toe-neiging’
tot de ander centraal, die het isolement - en daarmee het sterk pessimistische
levensbesef van het ‘ik’ - opheft.
Als voorbeeld neem ik de kleine novelle ‘Kleine ervaringen’ (1904), die evenals
de meeste andere werken uit de periode 1902-1907 tijdens Coenens leven
ongebundeld bleef. Hoofdpersoon in deze novelle is een welgestelde burgerman
die het appartement gaat opruimen dat een tijdlang door zijn liefje is bewoond, een
meisje uit het café chantant dat hem inmiddels heeft verlaten. Peinzend gaat hij
naar het appartement. Ook nu, bij zijn terugblikken, staat het voor hem vast dat hij
niet van Lientje hield. Maar herhaaldelijk probeert hij zijn aandoening bij zijn
herinneringen aan haar te onderdrukken en weg te praten; ze was vulgair; ze hield
niet van hem. Maar hij doorziet de valsheid in deze pogingen tot relativeren. Na
haar vertrek had hij in eerste instantie opluchting ervaren, maar nog diezelfde avond
had hij zich eenzaam en alleen gevoeld. Ook nu overvallen herinneringen hem weer.
Hij beseft dat hij onrechtvaardig is geweest. Hij herinnert zich hoe hij op een avond,
knorrig door een korzelige brief van zijn familie, vol wrevel haar zijn verwijten over
het hoofd stortte, en hoe haar reactie hem toen raakte: ‘die trillende ontzetting in
haar stem, waarmee ze hem vroeg: maar wil je dan van me áf...? ben ik dan zo'n
23
hinder voor je?...’ Pijnlijk voelt hij weer hoezeer hij op dat moment haar oprechte
gevoelens voor hem heeft miskend en hoe hij haar van hem
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Geciteerd bij Proost 1960: 101.
Overigens wordt het begrippenpaar ‘lyiek’ en ‘epiek’ herhaaldelijk door Coenen in deze
betekenis gehanteerd. Vgl. bijv. Coenen 1979: 102.
Coenen 1904a: 229.
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weggedreven heeft. De burgerman is het vreemd te moede; het verlaten appartement
grijpt hem hevig aan en de gedachte aan de mooie, aanhankelijke Lientje doet hem
scherp zijn eigen onrechtvaardigheid beseffen. Hij kan niet ontkennen dat hij zichzelf
veel te verwijten heeft.
De wezenlijke wijziging in de inzet van deze novelle wordt vooral duidelijk in het
centrale deel van de novelle. Zoals in enkele verhalen in Coenens werk vóór 1902
24
(bijvoorbeeld ‘Een avond’ (1894) uit Studies en ‘Zomermiddag’ (1896) uit Bleeke
levens) waarin eveneens een man op een nogal terloops moment de kans krijgt om
zijn verleden en zijn leven te overdenken, staat in ‘Kleine ervaringen’ een kort
moment van inzicht centraal: een besef van het ‘ijdele aller dingen’. Maar het verhaal
beperkt zich niet tot deze conclusie. De hoofdpersoon vraagt zich af: ‘Had het [hun
relatie, PR] geen andere verdere beduidenis dan die van zeker getal dagen achtereen
doorleefd?’ Eerst bevestigt hij deze gedachte, maar aarzelend bespeurt hij dat er
wel degelijk betekenis is, nauwelijks te bevatten voor zijn weinig tot introspectie
geneigde hoofd. ‘Wat fluisterde dan die maning van onvredigheid, die als uit diepten
opsteeg? Vreemd, vreemd die melancholie of iets ontzaglijks en dierbaars verloren
was, deze onrust, deze gejaagdheid of hem midden in het gedruis en de razende
loop des levens een ogenblik respijt gegund werd tot nadenken, tot even dieper
25
schouwen van de zin der dingen...’ Na dit kortstondige besef probeert de
hoofdpersoon ‘met wanhoopsinspanning’ zijn vermoeide denken geconcentreerd
te houden. Maar uiteindelijk vlucht hij de straat op: het wordt tijd dat hij een
weekendje naar Brussel gaat om de beest uit te hangen. Lientje zal hij nog wel wat
geld toe laten stoppen. De zelfgenoegzame burger herstelt zich. Maar de
bewustwording was er, een bewustwording die verder gaat dan het alles
doorwasemende ‘alles is ijdelheid’ uit het vroege werk. De hoofdpersoon in ‘Kleine
ervaringen’ werd even gewaar dat hij iets wezenlijks in het leven heeft mogen
ondergaan en dat hij heeft gefaald om dit wezenlijke recht te doen. En dat wezenlijke,
is het niet de liefde van zijn meisje, haar oprechte ‘toe-neiging in liefde’ voor hem,
die hij tegen zichzelf in wel móest beantwoorden?
De wending van het ik naar de ander in deze verhalen is schijnbaar onopvallend.
Bijna alle personages gaan gebukt onder een zekere mate van eigengereidheid,
bekrompenheid of kortzichtigheid, die uiteindelijk onoverkomelijk blijkt. De jonge
burgerman uit ‘Kleine ervaringen’ valt ten slotte weer terug in zijn oude platitudes,
en de hoofdpersoon in ‘Laatste morgen’ kan slechts op zijn sterfbed tot een zeker
besef van zijn soms nogal brute gedrag in het verleden komen. Toch staan deze
verhalen niet in dienst van een negatieve waarde, maar van een voorzichtige
verkenning van een positieve waarde. Telkens wordt een ruimte tot ‘bewustwording’
gecreëerd, die vanuit de betrokkenheid tot stand komt.
Op meerdere punten onderscheidt het werk ná 1902 zich daarom van eerder
werk van Coenens hand. Zo is niet langer sprake van een onoplosbaar isolement
van de hoofdpersonen, en liefde, eenheid met de ander, blijkt wel degelijk mogelijk.
26
Juist omdat de vrouwelijke hoofdpersonen in ‘Huislijk leed’ (1902) en ‘Op
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‘Zomermiddag’ werd voorgepubliceerd in De Gids 60 (1896) dl. II: 424-431.
Coenen 1904a: 238.
‘Huislijk leed’ werd gepubliceerd in Europa 64 (1902) dl. IV, afl. 11 (nov.) en later opgenomen
in Schetsen (zie Coenen 1903a).
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de weg tot geluk’ (1904) voelen dat de ware liefde ontbreekt, kunnen zij de gedachte
overwegen om hun relatie te beëindigen. En niet alleen de status van de liefde, ook
de status van de dood is gewijzigd. Bood deze in de vroege verhalen verlossing en
rust, in de latere verhalen is ze reden tot wanhoop en verdriet. In de novelle ‘Laatste
morgen’ (1902) blijkt een stervende oude man niet bereid het leven te verlaten; als
met nieuwe ogen wordt hij op zijn sterfbed de schoonheid van het hem omringende
leven gewaar en voelt hij in de herdenking van zijn leven hoe rijk zijn leven is
geweest. Wanhoop slaat hem op het hart als hij zijn dood voelt naderen. En de
zelfmoord van Jacob in Coenens laatste fictionele werk, ‘Een uitweg’ (1907), laat
iedereen in volslagen verbijstering achter. Meer dan in welk ander verhaal van
Coenen ook betekent de dood in deze tekst geen verlossing maar is zij het product
van een wanhoopsdaad, die niemand bevrediging biedt: niet de dode, en ook niet
zijn oude moeder, zijn verloofde of zijn maîtresse.

5 Toe-neiging en Eenheid
Rond 1905 legde Coenen de pen als literator neer. Hij wendde zich tot de journalistiek
en de literatuurkritiek, gebieden waarop hij in de jaren daarvoor zijn sporen al
ruimschoots verdiend had. Als kunstredacteur van De Oprechte Haarlemsche
Courant produceerde Coenen vóór de eeuwwisseling een paar duizend artikelen
en in de jaren negentig had hij als literair criticus van De kroniek faam verworven
met vaak uiterst gedetailleerde kritieken van werken van Nederlandse literatoren.
In deze kritieken vertrok hij vooral vanuit de uitgangspunten van het realisme, of
misschien beter: impressionisme van Tachtig. Nauwkeurig werden zinnen woord
voor woord doorgenomen, en al lezend trachtte Coenen het gelezene in beelden
om te zetten. Een schrijfster als Margo Antink kon in 1900 op grote lof rekenen,
omdat zelden in een boek ‘zoo de menschen en dingen hun eigen en zware
28
bestaansessentie uitademen zonder het minste meepraten van den auteur’.
Ná 1905 bleek de literatuurcriticus echter andere wegen te zijn ingeslagen. Waren
zijn kritieken in De kroniek duidelijk vanuit een sterk normatief uitgangspunt
geschreven, in de kritieken rond 1910 bleek hij vooral descriptief, zonder beperkende
en kleurende opvattingen de literatuur van zijn tijd te willen benaderen. Daarmee
stond hij in schril contrast tot collega-critici als Scharten, Van Eckeren en Querido,
die er een duidelijk programma op nahielden en die in het nieuw verschijnende werk
29
hun eigen toekomstdromen probeerden te lezen.
Hoe gewaardeerd Coenen als schrijver ook was, weinig collega-critici spraken
hun verwondering uit over het uitblijven van nieuw werk van Coenen. Coenen was
vóór 1905 als romancier niet buitengewoon productief en als criticus bleef hij ná
1905 niet minder zichtbaar in het literaire circuit. Als Herman Robbers bijvoorbeeld
zich in zijn tijdschrift in 1909 over het uitblijven van nieuw werk van Coenen
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‘Op de weg tot geluk’ werd eerder onder de titel ‘Op weg naar 't geluk’ gepubliceerd in Elseviers
Geïllustreerd Maandschrift 14 (1904) dl. II: 44-54.
Coenen 1900: 84.
Vooral de kritieken die Coenen in deze jaren in Groot Nederland en De Ploeg schreef, het
tijdschrift van de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, zijn overtuigende
voorbeelden van de beschouwende manier van recenseren van Coenen.
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beklaagt, is er al zes jaar niets nieuws in boekvorm verschenen. En Coenen zelf
was wel de laatste die zich over het waarom van deze stilte uitliet. Eenvoudig was
én is die vraag niet te beantwoorden, zeker niet omdat de ontwikkeling van Coenens
30
opvattingen ná 1905 lastig in kaart te brengen is. Toch zocht men vrij snel na zijn
dood de oorzaak in zijn persoonlijke ontwikkeling. Schreef Coenen zelf niet in 1892:
‘Behalve mijn lauwe liefde, voel ik niet genoeg in mij. Ik ben volstrekt niet zeker dat
ik tot 't eind van mijn leven stof genoeg zal hebben om te schrijven. Het schijnt mij
31
soms of ik nu al leeg ben’? De veronderstelling lag voor de hand: hij zou in zijn
werk zijn ‘misère’ van zich af hebben weten te schrijven.
Toch is het, zoals ik in de inleiding al stelde, van belang om nog een ándere
verklaring in het achterhoofd te houden, die ten nauwste samenhangt met de
ontwikkeling in zijn werk zoals ik die tot nu toe in kaart heb gebracht: een geleidelijke
verschuiving van het ‘ik’ naar de ‘ander’.
Bekijken we het zeldzame literaire werk van Coenen ná 1907, dan valt het
allereerst op dat alleen de ander nog in staat lijkt Coenen tot het schrijven van
literaire teksten aan te zetten. In zijn roman Onpersoonlijke herinneringen portretteert
Coenen de vroegere bewoners van museum Willet-Holthuysen, waarvan hij een
kleine veertig jaar conservator is geweest, en daarmee gaf hij gehoor aan de
fascinatie die hij van meet af aan voor deze, hem geheel onbekende mensen had
32
gevoeld. Ook in de andere semi-literaire projecten ná 1907 staat de werkelijke
ander centraal. Zo koesterde Coenen plannen om een familiegeschiedenis, een
portret van zijn grootouders en zijn ouders te schrijven, maar dit project heeft hij
slechts gedeeltelijk kunnen voltooien; enkele jaren na zijn dood zag het gedeelte
over zijn grootouders onder de titel ‘De muzikale beddenmaker’ in het tijdschrift
Groot Nederland het licht. Afgezien van enkele reisbeschrijvingen, waaronder
‘Her-levingen’ (1909-1910) en het subliem openende Reizen (1929), verscheen
alleen nog in 1917 de herinnering ‘Van mijn dode hondje’, waarin Coenen uiting
geeft aan het verdriet om een hem innig dierbaar huisdier. Van fictie, in de strikte
zin des woords, ontbreekt na 1907 ieder spoor. Waar Coenen in zijn fictie uit de
periode 1902-1907 de wens tot vereenzelviging met de ‘zelfgenoegzame’ ander tot
inzet heeft gemaakt, daar is het ‘ik’ in de literaire teksten ná 1907 enkel nog aanwezig
in zoverre het aan een aandoening van buiten beantwoordt.
Je zou kunnen spreken van onpersoonlijk werk: de ‘ik’ is afwezig en de ander is
centraal komen te staan. Zijn laatste voltooide werk draagt in dat opzicht de treffende,
schijnbaar antithetische titel Onpersoonlijke herinneringen, die bij uitstek dit illustreert.
In het eerste deel van deze postuum gepubliceerde roman komt heel kortstondig
de ‘ik’, de verteller, aan bod en beschrijft hij welke indruk het huis op hem maakte
toen hij het voor de eerste maal betrad. Maar deze ‘ik’ verdwijnt al na enkele regels
uit beeld. En bijna ongemerkt loopt de pagina's lange beschrijving van het huis over
in het levensverhaal van de bewoners.
Er is, naast deze ‘verontpersoonlijking’, nog een tweede wijziging in het late werk.
In Coenens literaire werk vóór 1907 was iedere vorm van religieuze bele-
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Uitgaven van zijn (door een moeilijk leesbaar handschrift geplaagde) brieven ontbreken en
het merendeel van zijn recensies verstoft ongerubriceerd in de jaarbanden van dagbladen.
En literair werk zelf ontbreekt dus vrijwel.
Brief van Frans Coenen aan Van Deyssel, d.d. 23 sept, 1892. Geciteerd bij Proost 1960: 96.
Zie Fontijn & Lodders 1981: 161-175.
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ving en transcendentie afwezig. Personages leven onder een lege hemel, en dat
blijkt voor de auteur zo vanzelfsprekend dat hij hen er zelfs nauwelijks gedachten
aan laat wijden. Als de hoofdpersoon in ‘Een avond’ bitter meent te moeten beseffen
‘dat het al leeg was van God, dat het verging in starre zelfonbewustheid en majesteit
onbewogen’, dan is hij daarmee een van de weinige personages in Coenens oeuvre
33
die daarbij stilstaan. Zelfs in een verhaaltje als ‘De benauwenissen van juffrouw
Lutteman’ (1904), waarin een bekrompen oude vrijster wordt gehekeld en waarvan
het spotzieke realisme meer aan Dickens en Hildebrand doet denken dan aan Zola,
ontbreekt elke verwijzing naar de religieuze bekrompenheid die in dit genre
doorgaans zo obligaat is.
In het late werk verandert dit opvallend. In de reisbeschrijving ‘Her-levingen’
(1909-1910) bijvoorbeeld valt in eerste instantie de volstrekte afwezigheid van
Coenen zelf op: een registrerend ‘wij’ ontheft de schrijver van de verplichting in te
gaan op zijn emoties en gedachten, en zijn aandacht gaat bijna geheel uit naar zijn
medereizigers, de boot, de zee, de aan het oog voorbijtrekkende landschappen
enzovoorts. Maar hoe groot de eigenlijke inzet is achter dit scherpe
waarnemingsvermogen, blijkt onverwacht in de slotpagina's waarin de ‘wij’ op een
hoge heuvel uitkijkt over de zee en zowaar zoiets ondergaat als een ‘epifanie’. Plots
vernemen we wél uitgebreid de gedachten van de ‘wij’. Rust daalt op hem neer, nu
hij in het wijde rondom zich ziet. ‘Die ijlheid van zee en lucht, dat zeer dromerige
ruisen, het schijnt door ogen en oren tot ons in te trekken, tot wijzelf er deel van
worden, en onze ikheid vervloeit in 't denkeloos staren naar wat geen grenzen
heeft...’ Het andere en het ik gaan in elkaar over. Elk besef van tijd ontvalt de
hoofdpersoon. En als het sein tot vertrek in de verte weerklinkt en de ‘wij’, uit zijn
roes gewekt, opstaat, ervaart hij ‘diep-innig niet zonder een zachte knaging van spijt
om de korte duur van dat ogenblik van schouwend geluk, dat ons het zalige eenzijn
34
van Ik en wereld - immers ook de vrede des doods - deed voorgevoelen’. In deze
tekst valt de bijna mystieke gewaarwording op, ontstaan door de aandoening die
de ‘wij’ beleeft vanuit het geziene en gevoelde.
Een andere tekst, ‘Van mijn dode hondje’ (1917), heeft al evenzeer een
metafysische ondertoon. In deze tekst tracht Coenen aan de aandoening, die hij in
alle sterkte bij de dood van zijn hondje ervaart, gehoor te geven. Minutieus vertelt
de schrijver het levensverhaal van zijn trouwe viervoeter na, probeert hij de
gedragingen en gewoonten van het diertje te tekenen, omdat hij diep in zich voelt
dat deze pijn ‘wellicht het allerbeste betekent, dat het lage leven ons te bieden
35
heeft’. Want, zo concludeert Coenen: ‘Overal waar inniger of vluchtiger, kortstondig
of langdurig, die toe-neiging in liefde van een mens tot een ander mens, of tot een
dier, tot een voorwerp, een landschap bestaat, daar wordt het wezenlijke, dat Eenheid
36
is, beleefd...’. Ook hier valt de positieve geladenheid op waarmee een
‘wezenlijkheid’ in het leven wordt gekarakteriseerd. In Coenens latere werk is
meermaals een duidelijke metafysische gerichtheid op te merken. De ‘toe-neiging’,
de wending tot de ander en het andere, blijkt hierbij een opening te geven tot dit
Wezenlijke in het bestaan.
De tegenstelling met het vroege werk is daarmee opvallend. Niet alleen blijkt het
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Coenen 1983b: 41.
Coenen 1909-1910: 8.
Coenen 1917: 511.
Coenen 1917: 520.
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isolement in het vroege werk plaats te hebben gemaakt voor een beleving van
Eenheid, een transcendente gewaarwording die - getuige deze twee teksten - dood
en liefde in zich verenigt, maar de motor tot deze welhaast mystieke ervaring blijkt
ook de toe-neiging uit het eerdere werk te zijn, de aandoening en betrokkenheid
die vanuit de Umwelt in het ‘ik’ opgeroepen wordt. De lege hemel uit het vroege
werk, waaronder het individu eenzaam en geïsoleerd zijn leven slijt, is vervangen
door een immanent-transcendente wereld waarin de toe-neiging tot de ander de
toegang tot het wezenlijke blijkt. Is het teveel gezegd om te stellen dat de wending
naar de ander, naar Eenheid, het schrijven voor Coenen onnodig had gemaakt?

6 Een gesloten mensbeeld
Het is verleidelijk om deze conclusie als welluidend slotakkoord te gebruiken, maar
is daarmee alles gezegd over het latere werk van Coenen? Eén aspect dient nog
besproken te worden. In zijn persoonlijk leven lijkt Coenen inderdaad het
vleesgeworden altruïsme. Talrijk zijn de anekdotes over Coenens volstrekte afzien
van zichzelf, zijn onbaatzuchtigheid tegenover vrienden en vreemden. Literaire
debutanten stond hij met alle mogelijke raad en middelen bij, zelfs wanneer hij zelf
weinig van hun werk gecharmeerd was. Hij verwachtte hiervoor geen enkele
tegenprestatie. En als redacteur van het tijdschrift Groot Nederland namen voor
hem ‘menselijke motieven’ bij het plaatsen van publicaties (al te) vaak de voorrang
boven kwalitatieve motieven, zozeer zelfs dat hij na zijn dood het tijdschrift op de
37
rand van de afgrond bleek te hebben gebracht.
Maar als literatuur- en cultuurcriticus bleef Coenen gevreesd en geducht. Carry
van Bruggen parodieerde de reacties van lezers: ‘Ze beginnen te schelden en ze
zeggen dat hij [Frans Coenen, PR] niet weet “wat waar idealisme is” en dat hij “op
het hoge trapt” en “het nobele neerhaalt” en “niet in het goede gelooft”, dat hij een
38
lelijke cynicus is!’ Die indruk maakte hij ook op sommige collega-schrijvers. De
romancier P.H. van Moerkerken overwoog rond 1915 een tijdlang om een satirische
roman te schrijven over het ‘journalistisch canaille’ Coenen, waarschijnlijk omdat
39
deze zich enkele malen uiterst laatdunkend over zijn werk had uitgelaten.
Het was niet altijd even eenvoudig achter Coenens scherpe woorden de man te
zien die ‘de innigste eerbied heeft voor elke traan van echte smart om eigen kwaad,
40
van oprecht heimwee naar een reine mensheid en een blijde wereld’. En dat had
misschien ook wel zijn oorzaak. Hoezeer zijn werk ná 1902 ook van toon verandert,
Coenens late werk blijft namelijk van een drukkend pessimisme getuigen. In een
novelle als ‘Op de weg naar het geluk’ (1904) uit Burgermenschen suggereert de
ironische titel dat de hoofdpersonen door te trouwen de weg naar het ongeluk hebben
gekozen, en dat terwijl het verhaal, louter naar de plot bekeken, nog alle
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Zie Fontijn & Lodders 1981: 217. Zie ook Van Faassen 1996: passim.
Carry van Bruggen in 1917 over Coenen. Geciteerd in Fontijn & Lodders 1981: 208.
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Nederland 2 (1904) dl. I: 584-606.
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ruimte biedt voor een happy end. Maar Tilly's aarzelingen over haar verloofde zijn
terecht: hij is achterbaks en hypocriet. De karaktertekening is statisch. De personages
zijn niet in staat hun beperkingen te overzien en te overstijgen. De personages zijn
gegevenheden, die enkel binnen de grenzen van hun karakter kunnen handelen.
In Coenens zwanenzang, Onpersoonlijke herinneringen, is elke poging van het
echtpaar Louise en Abraham Le Roy bij voorbaat al gedoemd te mislukken. Eén
41
keer valt in de roman hiervoor zelfs het woord ‘noodlot’. Kees Fens, die dit woordje
42
in de roman signaleerde, vond het een zwaktebod.
Wat schuilt hierachter? Waartoe dit statische mensbeeld? Coenen liet zich er niet
vaak over uit, maar het lijkt erop dat hij de Eenheid, datgene waarin de mens het
wezenlijke van het bestaan kan ervaren, als niet van deze wereld beschouwde. In
een beschouwing over reizen uit 1918 merkt hij hierover het volgende op. Wie, zo
stelt hij, ‘de gedroomde heerlijkheid’ probeert na te jagen ‘van het onbeperkte,
oneindige, die men ook wel Eenheid heten mag’ en daarmee zichzelf zoekt te
ontstijgen, diegene zou onbewust naar zijn dood verlangen. De openheid van geest
die de mens toestaat om zichzelf te ontwikkelen en om zich tot de ander te richten,
43
is een verborgen drift naar de dood, zo concludeert Coenen. Volledige zelfontstijging
is dus onmogelijk, want niet van dit leven. Carry van Bruggen, die een nauwe band
met Coenen had, zou dit denkbeeld inspireren tot het pakkende aforisme:
‘Distinctiedrift is levensdrift, eenheidsdrift is doodsdrift’.
Het gaat hier te ver om dit punt in detail uit te werken, maar misschien schuilt in
dit mensbeeld evenzeer een reden waarom Coenen het schrijven van fictie wel
móest laten. Een fictioneel verhaal waarin personages volgens van tevoren
bepaalbare gedragingen handelen, dreigt immers bevolkt te raken door types - en
dat is in een strikt realistisch verhaal not done. Sporen van deze dreigende impasse
laten zich herkennen in het literaire werk uit de periode 1902-1907, dat grofweg is
op te delen in twee tendenties. Enerzijds verschijnt in deze periode een aantal
humoristische verhaaltjes waarin de verteller alom aanwezig is en waarin groteske
44
typen ruziën om een bedorven kip, een klopgeest trachten te verjagen enzovoorts.
Anderzijds treffen we in deze periode vooral psychologiserende beschrijvingen aan;
lange monologues intérieures van één persoon waarin nauwelijks enige handeling
plaatsheeft. Elke vorm van vertellercommentaar wordt vermeden, alle aandacht
45
gaat uit naar de gedachten van de personages. Dreigden zijn personages, zodra
de verteller te veel aan het woord was, al te snel tot poppen, types te worden? En
was dit besef misschien evenzeer een reden waarom Coenen besloot de pen neer
te leggen?

7 Slotbeschouwing
‘Met twinkelende oogjes kon Frans Coenen u over zijn wiebelend lognetje aankijken
als ge de dwaasheid of arrogantie van uw medestervelingen besprak. Hij lach41
42
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Coenen 1983a: 21.
Zie Fens 1972.
‘Reislust’. Verschenen in: De Nieuwe Amsterdammer 29 juni 1918. Geciteerd uit: Coenen
1947: 86.
Als voorbeelden van deze tweede tendentie zijn Coenen 1902-1903, Coenen 1904b en ‘De
zomergenoegens van de familie Kramp’ (1904) uit Coenen 1985a te noemen.
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te dan fijntjes achter het ruige van zijn snor en baardje, liefkoosde met zijn lange
smalle rechterhand die rode peper-en-zoutversiering en knorde van vrolijkheid.
Nooit heb ik hem bulderend, met veel beweeg van romp en hoofd, zien lachen; zijn
pret was binnenpret, een intellectuele vrolijkheidsgenieting. Alleen zijn ogen lachten.
46
Goedig - niet kwaadaardig, in tegenstelling tot zijn pen die lachhonen kon.’
In dit artikel heb ik in Coenens werk een zekere ontwikkeling trachten zichtbaar
te maken, de sporen van een soort ‘zelfoverwinning’, die verklaart hoe de schrijver
van enkele van de meest inktzwarte teksten uit de Nederlandse literatuur toch op
zijn sterfbed kon verklaren: ‘Ik heb veel aan het leven geleden, toch is 't leven
47
schoon’. Dat Coenen ondanks deze opvallende ontwikkeling als schrijver en als
mens in zijn werk blijft neigen naar een essentialistisch, gesloten mensbeeld - Barend
48
de Goede merkte in dat opzicht op dat Coenen wel ‘perspectief’ zag maar nooit gáf
-, is vanuit dat oogpunt van weinig belang. Ook als ‘literaire’ tegenwerping is het
van generlei waarde. Een werk als Zondagsrust, dat de ‘bedruktheid’ van het vroege
werk en de wending naar de ‘ander’ als twee even grote inspiratiebronnen in zich
verenigt, verleent misschien wel een groot deel van zijn kracht aan het erin verwoorde
gesloten mensbeeld. Verwierf de naturalistische roman in de jaren tachtig niet een
belangrijk deel van zijn populariteit door zijn ‘materialistische’, ‘dingige’ conceptie
van het menselijk handelen?
Maar als antwoord op Coenens oeuvre is het wel degelijk van belang op te merken
dat ‘ik’ en ‘ander’ in Coenens werk steeds gescheiden blijven: niet gradueel maar
essentieel. Coenen bleef de ander ontzeggen wat voor hem geleidelijk aan wel
mogelijk bleek, namelijk in de ‘toe-neiging’ te handelen, zichzelf te ontstijgen. Om
een van de vele anekdotes over Frans Coenen te citeren: ‘Ik vroeg hem eens naar
X, die door “Oom Frans” geestelijk en financieel krachtig was bijgestaan. “Hoe gaat
het X?” - “O, best. Ik geloof tenminste heel goed, want ik heb hem in maanden niet
49
gezien”; en hij zeide dit zonder een enkele bijgedachte.’ Is Coenens gelatenheid
hier uiteindelijk niet de gelatenheid van iemand die van de ander bij voorbaat al niet
verwacht dat deze terug zal geven? En is dat, vanuit diezelfde toe-neiging
geredeneerd, niet een inconsequentie? Want als de ander recht doen betekent dat
je niet enkel de ander geeft waarop hij recht heeft - begrip, betrokkenheid vanuit de
‘toe-neiging’ - maar dat je je ook openstelt om van de ander te krijgen, is het dan
niet dit open spel van geven en krijgen, van in toe-neiging toe-eigenen en in
toe-neiging toegeëigend worden, waarin uiteindelijk iets van systematische zuiverheid
tegenover de ander en jezelf kan worden gevonden?
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Nico Laan
Aandacht voor ‘primitieve’ poëzie, of: het beeld van de avant-garde
Abstract - Whereas much has been written about 20th century interest in ‘primitive
art’, hardly anything is known about a similar interest in ‘primitive poetry’. In Germanand French-speaking areas interest in ‘primitive art’ and ‘primitive poetry’ emerged
simultaneously. In the Netherlands it was only after the Second World War that
attention was paid to ‘primitive poetry’. The writers of the Fifties hardly played any
part in this process which is the more surprising as the interest in anything ‘primitive’
- in whatever form - has always been presented as one of the defining characteristics
of the avant-garde. Also the interest in ‘primitive art’ was no exclusive concern of
the avant-garde. Should we conclude from this that the Netherlands form an
exception in this respect? Or could it be that something is wrong with our traditional
ideas of the avant-garde?

1 Inleiding
Zoals bekend hadden veel twintigste-eeuwse schilders en beeldhouwers waardering
voor zogeheten ‘primitieve’ kunst. Vaak ging ze samen met die voor andere,
niet-gecanoniseerde uitingen zoals kindertekeningen en werk van geesteszieken.
Kunsthistorici spreken in dit verband van ‘primitivisme’. De waardering voor het
‘primitieve’ lijkt een kenmerk te zijn van de historische avant-garde. In ieder geval
wordt ze altijd in verband gebracht met stromingen als het dadaïsme, het
expressionisme, het fauvisme, het futurisme, het kubisme en het surrealisme. Soms
worden kunstenaars die tot die stromingen worden gerekend zelf aangeduid als
1
‘primitief’ - zo bepalend is kennelijk de genoemde waardering.
Naast schilders en beeldhouwers waren er ook schrijvers die zich voelden
aangetrokken tot ‘primitieve’ kunst. Vaak ging het daarbij om schrijvers die in
verenigingsverband of op een wat lossere, meer informele manier samenwerkten
met schilders en beeldhouwers. Twee van hen speelden een sleutelrol in de
waardering voor ‘primitieve’ kunst: Apollinaire en Einstein. Beiden beschikten over
tal van contacten in kunstenaarskringen en waren in het bijzonder sterk verbonden
2
met het kubisme. Zowel Apollinaire als Einstein gelden als boegbeelden van de
literaire en kunstzinnige vernieuwing in het begin van de twintigste eeuw. Ook andere
schrijvers die zich enthousiast toonden voor ‘primitieve’ kunst worden voorgesteld
als avant-gardisten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het overzichtswerk onder redactie
van Weisgerber - Les avant-gardes littéraires au xxe siècle - waar het onderwerp
3
wordt behandeld in de paragraaf ‘Le retour aux sources’.
Afgezien van het fauvisme en het kubisme - waar alleen beeldende kunstenaars
deel van uitmaakten - hebben we het dan over dezelfde stromingen die eerder ge-
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noemd werden. Wat de schrijvers die daartoe behoren gemeen zouden hebben, is
het zoeken naar inspiratiebronnen buiten de westerse invloedsfeer. De kennismaking
met ‘primitieve’ kunst zou voor hen zo'n bijzondere ervaring zijn geweest, omdat ze
dachten in contact te zijn gekomen met een cultuur die nog ‘authentiek’ en ‘ongerept’
was, en impulsen zou kunnen geven ter vernieuwing van de eigen cultuur.
Wanneer begrippen als ‘authentiek’ en ‘ongerept’ zo'n grote rol spelen binnen de
avant-garde, zou men verwachten dat literatuurhistorici zich niet beperken tot
‘primitieve’ kunst, maar zich afvragen hoe schrijvers aankeken tegen andere
‘primitieve’ kunstvormen, in het bijzonder de literatuur. Tot nu toe is dit nauwelijks
gebeurd. In het boek van Weisgerber, een pil van ruim twaalfhonderd bladzijden,
4
komt het onderwerp slechts even ter sprake. In andere overzichten ontbreekt het
geheel en gespecialiseerde studies bestaan er nauwelijks.
Het enige boek waarover we beschikken is dat van de Duitse germanist en
5
romanist Schultz: Wild, irre und rein. Dat behandelt het primitivisme binnen de
literaire avant-garde in Duitsland en Frankrijk. Wie dit boek als gids gebruikt en zich
verdiept in de auteurs die daarin aan de orde komen, ontdekt dat verschillenden
van hen veel belang hechtten aan de literatuur van zogeheten ‘primitieve’ volkeren.
Een aantal daarvan worden expressionistisch of dadaïstisch genoemd. Anderen
zijn wat moeilijker te plaatsen, maar ze zouden allemaal op de een of andere manier
tot de avant-garde behoren. Zoals bekend telt Nederland weinig avant-gardisten.
Betekent dit dat er bij ons nauwelijks schrijvers waren die zich voor het onderwerp
interesseerden? Brak die belangstelling dan later door, dat wil zeggen na de Tweede
Wereldoorlog? En hoe groot was toen de invloed van de avant-garde?
Om die vragen te kunnen beantwoorden, lijkt het verstandig ons beperkingen op
te leggen. Vandaar dat het in dit artikel in het bijzonder gaat om de aandacht voor
wat we ‘primitieve’ poëzie zullen noemen. Het is misschien goed er direct bij te
zeggen dat deze aanduiding niet betekent, dat wordt uitgegaan van een evolutionair
onderscheid tussen ‘primitief’ en ‘beschaafd’. De aanduiding is neutraal bedoeld en
wordt alleen gebruikt omdat het analoge begrip ‘primitieve’ kunst algemeen
6
ingeburgerd is geraakt. Het is verder nuttig om te weten dat men voor de Tweede
Wereldoorlog ‘primitieve’ kunst en ‘primitieve’ poëzie vaak aanduidde als ‘negerkunst’
en ‘negerpoëzie’, ook als het werk niet uit Afrika of het Amerikaanse continent
afkomstig was.

2 Duitsland, Frankrijk, Zwitserland
Als we op basis van de secundaire literatuur - die zich helaas beperkt tot het Duitse
en het Franse taalgebied - inventariseren welke buitenlandse schrijvers aandacht
besteedden aan ‘primitieve’ poëzie, is de eerste die we misschien moeten noemen
Stramm. Van hem is namelijk bekend dat hij ‘Negersagen’ schreef. Het
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Weisgerber 1984: 747, 765.
Schultz 1995. Aanvullende informatie biedt Middleton 1978.
Dat laatste kan niet worden gezegd van alternatieve aanduidingen als ‘tribale’ kunst,
‘buiten-Europese’ kunst etc. Zie voor een bespreking van deze en andere aanduidingen
Gerbrands 1956 (hoofdstuk 1). Overigens laten proza en poëzie zich in orale literatuur moeilijk
van elkaar onderscheiden. Zie daarover Finnegan 1977: 24 e.v.
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probleem is alleen dat we die ‘Sagen’ niet kennen: hij schreef ze in zijn (vroege?)
7
jeugd en ze leven slechts voort in familieverhalen.
Anders is het gesteld met Einstein. Hij publiceerde in 1916 in Die Aktion - dat
wordt beschouwd als een van de belangrijkste expressionistische tijdschriften - drie
‘Negerlieder’ en een ‘Negergebet’. Hij presenteerde ze als ‘Nachdichtungen’, maar
hij noemde geen bronnen. In 1917 volgden er in hetzelfde blad nog drie ‘Negerlieder’,
8
ook weer aangeduid als ‘Nachdichtung’, wederom zonder bronvermelding.
In het Duitse taalgebied was dit de eerste keer dat een literair auteur aandacht
besteedde aan ‘primitieve’ poëzie. Op het moment dat het gebeurde, had Einstein
al een studie op zijn naam staan die gewijd was aan ‘primitieve’ kunst: Negerplastik
(1915). Een aantal jaren later voegde hij daar een tweede aan toe. Op grond van
beide boeken gold hij als een autoriteit op etnografisch gebied, niet alleen in
Duitsland, maar ook elders, in het bijzonder in Frankrijk, waar hij contacten onderhield
met kunstenaars als Braque en Picasso en kunsthandelaren als Kahnweiler.
Vergeleken met zijn belangstelling voor ‘primitieve’ kunst bleef die voor literatuur
beperkt. Na 1916-1917 vertaalde hij geen poëzie meer. Wel gaf hij nog, in 1925,
een bundel Afrikanische Legenden uit.
Even voordat Einstein zijn eerste ‘Nachdichtungen’ publiceerde, had Huelsenbeck
‘negergedichten’ laten horen. Dat gebeurde tijdens een zogeheten
‘expressionistenavond’ in Berlijn, in 1915. Vijf jaar later schreef hij daarover: ‘Ich las
selbstverfertigte Negergedichte, umba-umba-umba, die Neger tanzen auf den
Bastmatrazen, obwohl mich die Neger einen Dreck angehen und ich sie wirklich
9
nur aus Büchern kenne’.
In de tussenliggende jaren was Huelsenbeck, eerst in Zürich en later in Berlijn,
een actief dadaïst geworden en had hij veel vaker ‘negerpoëzie’ voorgedragen,
waaronder, naar eigen zeggen, een ‘echt negergedicht’, hem geleerd door de
Nederlandse eigenaar van Cabaret Voltaire, Ephraïm, die ‘lang bij de negers had
10
geleefd’. De optredens die hij en anderen in Zürich organiseerden, stonden
aanvankelijk in de traditie van het literaire cabaret zoals dat al geruime tijd bestond
in Parijs, München en Berlijn. Dat wil zeggen dat er piano werd gespeeld, chansons
werden gezongen en poëzie werd voorgelezen. Bij het laatste ging het niet alleen
om eigen producten: men las ook gedichten voor van mede avant-gardisten als
Jacob, Lasker-Schüler en Von Hoddis. Vanaf het moment dat de dadaïsten meer
aandacht gingen vragen voor hun eigen poëzie nam de invloed van de cabarettraditie
af en ontstond een vorm van theater die sterk doet denken aan de latere ‘happenings’
11
en ‘performances’.
Een belangrijk aandeel in die vernieuwing hadden elementen uit ‘primitieve’
culturen, zoals ‘negergedichten’. Het ging daarbij zowel om zelfvervaardigde
gedichten als om vertalingen en bewerkingen van ‘primitieve’ poëzie. Het meest ac-
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Radrizzani 1963: 403.
Einstein 1994: 256-258, 270-271.
Huelsenbeck 1978: 6 e.v. ‘Richard Huelsenbecks Negergedichte, mit denen er sich immer
wieder rühmt, “so viel Aufsehen erregt zu haben”, sind leider in der Form nicht publiziert und
liegen in den “Phantastischen Gebeten” sicherlich nur als Eigenzitat vor, so etwa im
einleitenden Text “Ebene”; “Tschuwuparanta da umba da umba da do da umba da umba da
umba hihi”, und im Gedicht “Flüsse” heisst es: “Umba Umba die Neger purzeln aus den
Hühnerstallen und der Gischt eueres Atems streift ihre Zehn”’ (Füllner 1983: 72).
Huelsenbeck 1957: 20 e.v.
Brandt 1995, Van Melick 2001: 82 e.v., Melzer 1980.
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tief op dit gebied was Tzara. In het deel van diens verzameld werk dat de jaren
1912-1924 beslaat, is een afdeling opgenomen van ruim veertig bladzijden, gewijd
12
aan ‘poèmes nègres’. Een aantal daarvan stonden oorspronkelijk in Dada of de
Dada Almanach. Bij een van die publicaties kondigde hij een bundel vertalingen
aan van ‘primitieve’ poëzie, maar die bundel is nooit verschenen. Daarnaast zou hij
van plan zijn geweest een boek te maken waarin zowel de ‘primitieve’ poëzie als
de ‘primitieve’ kunst en muziek werden behandeld. Ook dat is er nooit gekomen.
Hij schreef wel in de periode dat hij in Zürich verbleef een ‘Note sur l'art nègre’
13
(1917) en een ‘Note sur la poésie nègre’ (1918).
Men krijgt de indruk dat Tzara's belangstelling voor ‘primitieve’ poëzie tijdelijk
was. In ieder geval publiceerde hij na 1924 geen ‘poèmes nègres’ meer. Zijn
interesse voor ‘primitieve’ kunst bleef langer bestaan: op het einde van zijn leven
14
beschikte hij over een fraaie collectie Afrikaanse en Oceanische kunst.
Behalve ‘negerpoëzie’ speelde ook ‘negermuziek’ een rol in het theaterconcept
dat de dadaïsten in de loop van de tijd ontwikkelden, alleen is daarover veel minder
bekend. Afgaand op de herinneringen van Ball werd wederom gebruik gemaakt van
de Afrikaanse kennis van Ephraïm, want hij schreef de melodie voor een ‘chant
15
nègre’ en hielp bij de uitvoering ervan. In de ‘primitieve’ culturen waartoe de
dadaïsten in Zürich zich voelden aangetrokken, vormen muziek en poëzie een
16
eenheid. Men zou daarom willen weten hoe de dadaïstische dichters de verhouding
zagen tussen die beide kunstvormen, temeer omdat zeker een deel van hun poëzie
werd geschreven met het oog op de voordracht. Helaas is hierover weinig informatie
beschikbaar, maar interessant is een dagboeknotitie van Ball uit de begintijd van
Cabaret Voltaire: ‘Huelsenbeck ist angekommen. Er plädiert dafür, dass man den
Rhythmus verstärkt (den Negerrythmus). Er möchte am liebsten die Literatur in
17
Grund und Boden trommeln’.
Tenslotte is er het aandeel van de ‘negerdansen’ Ook daarover zijn weinig
gegevens beschikbaar. Het is daardoor moeilijk te zeggen of de dadaïsten in die
zin een voorbeeld namen aan ‘primitieve’ culturen dat ze streefden naar een synthese
van dans, muziek en poëzie, maar we komen bij hen wel combinaties tegen van
verschillende kunstvormen, en het gebruik van maskers wijst zeker op invloed van
18
‘primitieve’ culturen.
Hoeveel waarde de dadaïsten aan het primitivisme hechtten, blijkt uit hun
programma's en affiches. Ook retrospectief bleven ze het belang van deze uitingen
onderstrepen, getuige de grote hoeveelheid memoires. De oudste daarvan dateren
van 1920, dus vier jaar nadat Cabaret Voltaire werd opgericht: Tzara's ‘Chronique
Zurichoise’ en En avant Dada en Dada siegt! van Huelsenbeck. In de kroniek van
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Tzara 1975b. Cf. Blanchère 1981: 117 e.v.
Tzara 1975a: 394-395, 400-401. Zie voor de aankondiging van een bundel ‘poèmes nègres’
de aantekeningen bij Tzara 1975b. Het plan voor een boek over ‘primitieve’ kunst, muziek en
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1982: 312.
Ball 1927: 86.
Olbrechts 1927: 111 e.v, Schipper 1990: 18 e.v.
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1974).
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Tzara is voortdurend sprake van ‘art nègre’, ‘danses nègres’, ‘musique nègre’ en
‘poèmes nègres’, terwijl ook Huelsenbeck in zijn beide boeken de nadruk legt op
de ‘primitiviteit’ respectievelijk de ‘primitieve tendensen’ van Dada-Zürich, waarbij
hij in het bijzonder wijst op de voorliefde voor ‘Negerplastik, Negerliteratur und
19
Negermusik’.
Elders legt Huelsenbeck een verband tussen die ‘primitiviteit’ en een ander
opvallend onderdeel van het Dada-repertoire: de klankgedichten. Het eerste waar
de meeste mensen waarschijnlijk aan denken bij Dada-Zürich is de foto waarop Ball
in een vreemd, meestal ‘kubistisch’ genoemd kostuum ‘karawane’ voordraagt,
beginnend met de regels:
jolifanto bambla o falli bambla
grossgiga m'pfa habla horem
20
egiga goramen

Zelf heeft Ball deze poëzie nooit op die manier verklaard, maar er is in ieder geval
één passage in zijn werk waaruit zou kunnen worden afgeleid dat ook hij veel belang
hechtte aan ‘primitiviteit’. Het betreft een lezing over Kandinsky, gehouden in galerie
Dada in 1917. De keuze voor het onderwerp is al veelzeggend, want Kandinsky
geldt als een van de belangrijkste twintigste-eeuwse primitivisten, een naam die hij
in het bijzonder dankt aan zijn redacteurschap van de Blaue Reiter Almanach (1912).
Ball kende Kandinsky persoonlijk. Hij werkte een tijd aan een vervolg op de almanak
en bleef, ook toen het contact werd verbroken, een bewonderaar van de Russische
21
schilder, die hij in zijn lezing aanduidt als een van de grootste vernieuwers. In de
passage waar het om gaat betoogt Ball dat de ‘moderne’ kunstenaar niets gemeen
heeft met zijn collega's uit vroeger tijden en dat zijn werk nog de meeste
verwantschap vertoont ‘mit den Angstmasken der primitiven Urvölker, den Pest22
und Schreckensmasken der Peruaner, Australier und Neger’.
Gaan we over naar Frankrijk dan merken we, dat het niet altijd gemakkelijk is de
schrijvers die zich voor ‘primitieve’ poëzie interesseerden een plaats te geven binnen
de avant-garde. Want waar hoort Paulhan? Hij is tegenwoordig vooral bekend als
redacteur van Gallimard en La Nouvelle Revue Française en dat zijn geen
betrekkingen die hem tot een avant-gardist bestempelen. Hij onderhield wel contacten
met diverse avant-gardisten en werd door enkelen van hen, onder wie Breton, zeer
23
bewonderd.
Voor zover bekend was Paulhan de eerste Europese auteur die een boek wijdde
aan ‘primitieve’ poëzie. Dat boek verscheen in 1913 - dus drie jaar voordat Einstein
zijn eerste ‘Negerlieder’ publiceerde. Paulhan was bovendien van alle schrijvers die
in deze paragraaf worden behandeld, de enige die antropologisch veldwerk deed,
zelf zijn materiaal verzamelde en dat vervolgens vertaalde. De andere schrijvers
maakten gebruik van bestaande vertalingen en bewerkten die of zetten ze over in
een andere taal.
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Huelsenbeck 1978: 26, 1985: 17 e.v. en Tzara 1980.
De ‘Laut-und Klanglgedichte’ die Ball in zijn dadaïstische periode schreef, zijn verzameld in
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Paulhan verbleef van 1908 tot 1910 op Madagaskar. Hij leerde de taal van de
inheemse bevolking, verdiepte zich in haar cultuur en raakte in het bijzonder
geïnteresseerd in een type poëzie dat bekend staat als ‘hain-teny’. Hij schreef er
een paar artikelen over en kwam in 1913 met een boek waarin hij niet alleen de
door hem genoteerde teksten afdrukte, maar ze ook inleidde, vertaalde en
becommentarieerde. Dat boek werd geprezen door auteurs als Apollinaire, Breton
25
26
en Jacob. In 1939 verscheen een herdruk. In de tussentijd had Paulhan
verschillende keren geprobeerd over het onderwerp een proefschrift te schrijven,
maar dat mislukte.
In 1921 verscheen een tweede Franse bloemlezing met een Afrikaans karakter,
deze keer zowel bestaande uit proza als poëzie. De samensteller was Cendrars.
Ook hij laat zich niet direct indelen, maar zijn banden met de avant-garde zijn wel
veel inniger dan die van Paulhan. Zelf rekende hij zich tot het simultaneïsme, een
27
stroming die was gecreëerd door het schildersechtpaar Robert en Sonia Delaunay.
Cendrars noemde zijn bloemlezing Anthologie nègre. Ze kreeg veel aandacht en
bracht de grootste Franse verzamelaar van ‘primitieve’ kunst, Guillaume, op het
28
idee een ‘fête nègre’ te organiseren, met Afrikaanse muziek, dans en poëzie.
De bloemlezing van Cendrars had veel succes en beleefde zelfs postuum vele
29
drukken. Ze werd door de schrijver gebruikt als inspiratiebron voor twee
prozabundels: Petits contes nègres pour les enfants des blancs (1922) en Comment
les blancs sont d'anciens noirs (1930). Daarnaast schreef hij ‘poemes nègres’. Dat
waren in zijn geval geen vertalingen of bewerkingen van ‘primitieve’ poëzie, maar
eigen scheppingen, handelend over Afrikaanse onderwerpen. Zo schreef hij een
reeks korte gedichten onder de titel ‘Les grands fétiches’, gedateerd ‘British Museum,
30
Londres, février 1916’.
Rest het echtpaar Yvan en Claire Goll. Zij fungeerden als trait d'union tussen
Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, want ze waren zowel Duits- als Franstalig en
beschikten over allerlei contacten binnen de avant-garde, zoals onder meer blijkt
uit de memoires van Claire Goll, waarin we zowel expressionisten tegenkomen als
31
dadaïsten en surrealisten.
Beide echtelieden hadden een grote belangstelling voor ‘primitieve’ culturen.
Claire Goll stelde in 1921 een bloemlezing samen van Amerikaanse poëzie waarin
ook ‘negergedichten’ waren opgenomen en werk van Indianen. Daarnaast schreef
ze een roman over de ongelukkige liefde tussen een Afrikaanse man en een Franse
32
vrouw met veel aandacht voor de ‘primitieve’ aspecten van Afrika. Yvan Goll hoopte
dat de westerse literatuur zich zou vernieuwen door een voorbeeld te nemen aan
33
culturen als de Afrikaanse. Om die vernieuwing te stimuleren vertaalde hij via
Paulhan enkele ‘hain-thenys’ in het Duits en zette hij Einsteins ‘Negerlieder’ in het
Frans over. Dat laatste gebeurde ten behoeve van een bloemlezing
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Informatie over zijn verblijf biedt Paulhan 1982.
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van ‘primitieve’ poëzie. Ze was de eerste waarin niet alleen Afrikaanse poëzie maar
ook die uit andere werelddelen aan bod kwam, vandaar de titel: Les cinq continents.
34
Anthologie mondiale de poésie contemporaine (1922).

3 Nederland voor de Tweede Wereldoorlog
Anders dan in het buitenland lijken er in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog
nauwelijks schrijvers te zijn geweest die zich interesseerden voor ‘primitieve’ poëzie.
In ieder geval treffen we bij een eerste inventarisatie niets aan dat lijkt op wat elders
tot stand kwam: geen vertalingen of bewerkingen van ‘negergedichten’, geen
bloemlezingen daaruit, geen beschouwingen erover en ook geen zelfgemaakte
‘negerpoëzie’. Moeten we daaruit afleiden dat Nederlandse schrijvers niet op de
hoogte waren van de internationale ontwikkelingen? Dat lijkt te snel geconcludeerd.
Wie de literaire tijdschriften doorneemt, ziet dat daarin regelmatig over de
35
historische avant-garde werd geschreven. Er waren in Nederland ook verschillende
auteurs die zich voor kortere of langere tijd tot de vernieuwingen voelden
aangetrokken. Van sommigen van hen weten we dat ze werk kenden van schrijvers
die we in de vorige paragraaf bespraken. In een enkel geval bestonden er bovendien
persoonlijke contacten. Maar er was bijna niemand die de belangstelling deelde
voor ‘primitieve’ poëzie.
Dat geldt om te beginnen voor De Perron, de man die we nu vooral kennen als
een bestrijder van de avant-garde. Hij was sterk Frans georiënteerd en woonde in
een deel van de tijd dat hij, naar eigen zeggen, ‘modern’ wilde zijn in Parijs
(1922-1925). Daar onderhield hij contacten met diverse Franse schrijvers, onder
wie Paulhan. Maar hij vermeldt nergens diens vertalingen van de ‘hain-theny’. Ook
Cendrars' activiteiten op het gebied van de ‘negerpoëzie’ brengt hij nergens ter
36
sprake, hoewel hij een tijdlang bewondering had voor diens werk.
Net als Du Perron kende ook Nijhoff een ‘moderne’ periode. Zijn belangstelling
voor de avant-garde was wel minder groot en ze leidde niet tot mimicry à la Duco
Perkens. In een brief uit 1920 schrijft hij dat hij graag een reeks boekbesprekingen
zou wijden aan ‘moderne bewegingen als dadaïsme, simultaneïsme, americanisme
37
en middeleeuwisme’. Hij volgde in die jaren de actualiteit op de voet, vooral waar
het Frankrijk of, iets nauwkeuriger, Parijs betrof. Hij schreef prijzend over Cendrars,
zonder in te gaan op diens voorliefde voor ‘primitieve’ poëzie. Ook het werk van
Huelsenbeck kende hij. Een tijdgenoot herinnert zich dat het voordragen van diens
dadaïstische gedichten ‘een succesnummer van Nijhoff’ was, maar dat stimuleerde
38
hem niet zich te verdiepen in ‘negerpoëzie’.
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Anders dan Nijhoff en Du Perron richtte Marsman zijn blik vooral op Duitsland. In
de jaren dat hij zich tot de avant-garde voelde aangetrokken, ging zijn belangstelling
zowel uit naar literatuur als naar beeldende kunst. Hij reisde tweemaal naar Berlijn
om daar avant-gardistische kunst te zien en organiseerde zelf, in Zeist, een
tentoonstelling van Duitse expressionisten. Als zijn belangrijkste poëticale
beschouwing uit deze periode geldt een reeks aantekeningen ‘Over Franz Marc’
(1923). Daarin noemt hij Marc ‘de rijkste (ik zeg niet de grootste) schilder van het
nieuwe Europa’ en is hij al bijna even lovend over andere leden van Die Brücke en
39
Der Blaue Reiter. Vergeleken met hen vindt hij expressionistische dichters ‘zwak’,
40
afgezien van ‘waarlijk-begaafden’ als Döblin, Stramm en Trakl.
Nergens in het stuk brengt Marsman de belangstelling ter sprake van Marc en
andere expressionisten voor ‘primitieve’ culturen, terwijl hij daarvan toch moet hebben
geweten. In een later werk, Zelfportret van J.F., geschreven tussen 1932 en 1937,
noemt hij de Blaue Reiter Almanach. Dat gebeurt in een passage waarin hij twee
kunsthandelaren typeert die een expeditie willen opzetten naar Kamsjatka ‘waar zij
41
primitieve kunstschatten wilden ontdekken en voor een kleinigheid opkopen’.
Wist Marsman dat er binnen de avant-garde ook aandacht bestond voor ‘primitieve’
poëzie? Die vraag is niet met zekerheid te beantwoorden. De meeste auteurs uit
de vorige paragraaf komen niet voor in het Verzameld werk of in zijn gepubliceerde
brieven. Wel wordt Yvan Goll een paar keer genoemd, onder andere in een satirisch
gedicht over Lehning uit 1921, maar een verwijzing naar zijn interesse voor
42
‘primitieve’ poëzie ontbreekt. Verder brengt Marsman herhaaldelijk Cendrars ter
sprake. Net als Du Perron - en in minder mate Nijhoff - was hij een bewonderaar
van diens werk. Terwijl het bij Du Perron om een korte liefde ging, bleef Marsman
hem trouw tot ver in de jaren twintig. Of zijn bewondering ook de Anthologie nègre
43
betrof, is onbekend, want daarover heeft Marsman zich nooit uitgelaten.
Komen we ten slotte bij Van Doesburg. Terwijl de Nederlandse auteurs die we
tot nu toe bespraken zich slechts voor een beperkte periode tot de avant-garde
voelden aangetrokken, bleef hij zijn leven lang avant-gardist. Wel duurde het even
voor hij zijn keuze gemaakt had: in de eerste jaren van zijn carrière besteedde hij
nauwelijks aandacht aan de vernieuwingen in kunst en als hij dat deed, wees hij ze
af. Vanaf 1915 veranderde zijn houding en ontwikkelde hij zich snel tot een spin in
44
het web van de internationale avant-garde.
In zijn geval is het niet moeilijk om aan te tonen dat hij op de hoogte was van de
buitenlandse belangstelling voor ‘primitieve’ poëzie. Hij stond vanaf 1920 in schriftelijk
contact met Tzara en kende diverse afleveringen van het tijdschrift Dada met daarin
vertalingen of bewerkingen van ‘negerpoëzie’. Dat laatste blijkt
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uit de rubriek ‘Ontvangen boekwerken en tijdschriften’ in De Stijl van 1919. In
hetzelfde tijdschrift citeert hij, een jaar later, deze uitspraak van Tzara: ‘Nous voulons
continuer la tradition de l'art nègre, égyptienne, byzantin, gothique, et détruire en
nous l'atavique sensibilité qui nous reste de la détestable époque qui suivuit le
45
quatrocento’.
In zijn lezingen tijdens de ‘dadaïstische veldtocht’ in 1923 verwijst hij vaak naar
46
Tzara. Ook Huelsenbeck wordt regelmatig geciteerd, maar Van Doesburg zwijgt
over hun beider belangstelling voor ‘primitieve’ poëzie. Dat komt misschien doordat
‘primitieve’ culturen hem koud lieten. Het is in ieder geval opvallend dat hij over hun
beeldende kunst bijna even zwijgzaam is. In zijn beschouwingen over ‘de nieuwe
beweging in de schilderkunst’ vermeldt hij wel dat Picasso ‘onder invloed van
Polynesische plastieken zijn modellen ging steriometriseren’, maar hij gaat daar
47
verder niet op in.
Schrijvers als Brugman en Kok voelden zich misschien evenmin aangetrokken
tot het primitivisme. Ook zij waren goed geïnformeerd over de buitenlandse
ontwikkelingen op het gebied van de beeldende kunst en de literatuur en ook zij
identificeerden zich met de avant-garde, maar net als Van Doesburg besteedden
48
ze geen aandacht aan ‘primitieve’ poëzie.
Het enige lid van de Nederlandse avant-garde waarvan we tot nu toe zeker weten
dat hij zich voor dat onderwerp interesseerde, is Werkman. Sinds Komrij ‘lamoen
lammoen laroem lakoem’ in zijn bloemlezing opnam, mogen we hem misschien
49
behalve typograaf en beeldende kunstenaar ook schrijver noemen. Zijn kennis
van de internationale avant-garde was geringer - en ook minder persoonlijk - dan
die van Brugman, Van Doesburg en Kok. Zijn wereld bestond vooral uit de
kunstenaarsvereniging De Ploeg, maar dat maakte hem allerminst tot een
50
provinciaal. Zijn belangstelling voor ‘primitieve’ poëzie blijkt uit een tweetal brieven
uit 1942. In de eerste vertelt hij dat hij een ‘boekje Negerwoordkunst’ gekocht heeft,
‘een bundel Kongoleesche sprookjes’. In de tweede herinnert hij zich ooit
Papoea-liederen te hebben gehoord waaronder ‘prachtige dingen [...] die wel zuiver
origineel geweest moeten zijn, andere daarentegen in de geest van het Leger des
51
Heils bijgewerkt. De stemmen bleven dan toch in elk geval nog origineel’.

4 Nederland na de Tweede Wereldoorlog
Kort na de Tweede Wereldoorlog verscheen in Nederland de eerste bloemlezing
van ‘primitieve’ poëzie: Lyriek der natuurvolken (1947). Het materiaal was volgens
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de ondertitel ‘verzameld, ingeleid, van aanteekeningen voorzien door W.
Muensterberger’ en ‘in Nederlandsche verzen overgebracht door Hella S. Haasse’.
De eerstgenoemde auteur was een Zwitserse antropoloog die in Nederland werkte
en al verschillende etnografische studies had gepubliceerd. De tweede behoeft
geen introductie, al is het misschien goed er aan te herinneren, dat ze op dat moment
slechts bekend was als dichteres en cabaretière. Uit de inleiding kan men opmaken
dat de auteurs zich op een breed of in ieder geval algemeen geïnteresseerd publiek
richten. Ze schrijven dat velen bij het horen van het woord ‘natuurvolken’ denken
aan kannibalisme en mensenroof, of aan ‘eenigszins onbegrijpelijke beelden en
maskers’, maar dat slechts weinigen weten dat diezelfde ‘volken’ ook liederen en
52
poëzie kennen ‘en veelal zelfs een bijzonderen aanleg voor deze kunst bezitten.’
Om de lezer van dat laatste te overtuigen is een bloemlezing gemaakt van
‘primitieve’ poëzie, opgetekend door missionarissen, zendelingen, reizigers en
antropologen. Een niet onbelangrijk deel daarvan komt uit Indonesië. Daar zijn
waarschijnlijk praktische redenen voor. Als in Europa belangstelling ontstaat voor
‘primitieve’ culturen, gaat de aandacht allereerst uit naar de culturen uit de eigen
kolonies, want die zijn het gemakkelijkst toegankelijk.
Wat Indonesië betreft was de situatie in die zin gecompliceerd, dat de inheemse
cultuur een tweeledig karakter bezat. Er was zowel een ‘oosterse’ cultuur - de
hindoe-javaanse - als een ‘primitieve’. De laatste term gebruikt men om de cultuur
aan te duiden van wat sommige onderzoekers ‘de Oude Volken’ noemen, compleet
met hoofdletters. Ze doelen daarmee op mensen die leefden ‘in de randgebieden,
op veraf gelegen eilanden, in streken die door hun isolement slechts indirect, door
53
bemiddeling van de kustbevolking, beïnvloed werden’. Voorbeelden zijn de Toradja's
en de Minhassers op Celebes en de Bataks op Sumatra.
Het duurde een paar jaar voordat Haasse en Muensterberger concurrentie kregen,
maar toen het zo ver was, kwam tussen 1950 en 1960 bijna elk jaar een bloemlezing
uit met vertalingen van ‘primitieve’ poëzie. Die enorme productie danken we
voornamelijk aan één man: Wim Braasem. Hij werd geboren in 1918 in Soerabaja,
studeerde Indologie en Indonesische talen, was ruim tien jaar journalist bij Het
Vaderland en eindigde zijn werkzame leven als directeur van het West-Fries Museum
54
in Enkhuizen.
Zijn activiteiten op het gebied van de poëzie begonnen aan het eind van de jaren
veertig in Oriëntatie. Dat was een Indonesisch tijdschrift, opgericht in 1947, met het
doel een bijdrage te leveren aan de ‘geestelijke groei’ van het land. De eerste drie
nummers hadden een Westers, of in ieder geval een Nederlands, karakter, maar
toen in 1948 Nieuwenhuys de leiding kreeg, verschoof het zwaartepunt naar het
Oosten, waarbij zowel aandacht werd besteed aan de moderne als aan de traditionele
cultuur. In het kader van dat laatste kwam ook de ‘primitieve’ poëzie aan bod. Er
werden onder andere ‘Dajakse kwatrijnen’ vertaald, ‘Timorese doden-
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zangen’ en ‘Liefdespoëzie uit Bima’ - dit alles in de hoop dat het bevruchtend zou
55
werken op de moderne Indonesische dichtkunst.
De interesse voor het primitieve strekte zich ook uit tot andere gebieden, zoals
blijkt uit bijdragen over maskers en kindertekeningen. Nieuwenhuys legde dat aan
het einde van zijn leven als volgt uit: ‘Primitieve poëzie, primitieve kunst,
kinderliteratuur, het kwam volgens de Entwicklungspsychologie, waar we toen erg
56
mee bezig waren, uit één bron’.
Het was Braasem die, samen met de vertaler Dolf Verspoor, Nieuwenhuys
57
enthousiast wist te maken voor ‘primitieve’ poezie. De bijdragen over het onderwerp
waren ook vaak van hem afkomstig. De bijgeleverde vertalingen vinden we later
terug in de bloemlezingen uit de jaren vijftig. Een daarvan was een gezamenlijk
werkstuk van Braasem en Nieuwenhuys: Volkspoëzie uit Indonesië (1952). De term
‘volkspoëzie’ was gekozen omdat de samenstellers bang waren dat ‘primitief’
verkeerde associaties zou wekken. Toch waren ze er niet erg gelukkig mee, want
ze realiseerden zich dat ook hun alternatief tot misverstanden kon leiden. Daarom
zeiden ze expliciet het idee te verwerpen ‘dat deze poëzie door “het volk” gedicht
58
zou zijn’ of de uitdrukking was van een ‘volksziel’. ‘Volkspoëzie’ was voor hen
poëzie uit een ‘cultuurwereld, die wij tot dusver met de term “primitief”, “regionaal”,
“exotisch” enz. hebben trachten aan te duiden’. Het is de poëzie van ‘natuurvolken’,
dat wil zeggen van ‘volken levende in min of meer gesloten gemeenschappen van
sterk conservatief karakter, in directe afhankelijkheid van de natuur [...] en buiten
59
de onmiddellijke stroom van het internationale verkeer’.
Het verbaasde Braasem en Nieuwenhuys niet dat de poëzie van de ‘natuurvolken’
weinig bekend was, terwijl hun beeldende kunst al een halve eeuw ruime aandacht
trok. Ten eerste is deze poëzie meestal oraal van karakter en moet ze dus worden
opgetekend. Verder is de taal een probleem. En tenslotte moeten de gedichten, om
ze bij de literaire lezer bekend te maken, ‘uit de doeken van filologie en ethnografie
60
[...] worden gewikkeld’.
Dat laatste hebben de samenstellers geprobeerd te doen. Bij de keuze van teksten
ging het hen voornamelijk om de literaire kwaliteit. Hier en daar hebben ze bestaande
vertalingen bijgeschaafd, maar ze zijn, naar eigen zeggen, nooit overgegaan tot
vrije bewerkingen.
Behalve zijn vriend Nieuwenhuys wist Braasem nog twee andere Nederlandse
schrijvers te betrekken bij zijn activiteiten ten gunste van de ‘primitieve’ of
‘volkspoëzie’. Een van hen was Hendrik de Vries. Hem vroeg hij per brief of hij geen
overeenkomsten zag tussen de pantoen - een vierregelig gedicht waarvan Braasem
er vele vertaalde - en de Spaanse copla. Het antwoord, een voorzichtig ‘ja’, drukte
61
hij af in een boekje dat aan de pantoen was gewijd. Later vonden Braasem en

55
56
57
58
59
60

61

De genoemde vertalingen zijn opgenomen in Van Zonneveld 1988. Zie verder voor gegevens
over Oriëntatie Dolk 1993 en Veenkamp 1997.
Geciteerd door Dolk 1993: 158.
Van den Berg 1982: 69.
Braasem & Nieuwenhuys 1952: 9.
Braasem & Nieuwenhuys 1952: 9 e.v.
Braasem & Nieuwenhuys 1952: 15. Overigens is de belangstelling voor ‘primitieve’ kunst uit
Indonesië tot voor kort, internationaal gezien, betrekkelijk gering geweest volgens Hersey
1991. Zie voor het ontstaan van de belangstelling ervoor in Nederland Bloembergen 2001.
Braasem 1950: 34 e.v.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

50
Nieuwenhuys De Vries bereid een voorwoord te schrijven bij hun eerder genoemde
bloemlezing. Bij die gelegenheid kwam De Vries op voor de romantiek, die hij prees
om haar belangstelling voor volkslied en volkskunst. De bloemlezing moest volgens
hem gezien worden als de ‘voortzetting van wat, een paar eeuwen geleden, zo
62
glorieus begon’. Hij vond het begrijpelijk dat de samenstellers hadden gestreefd
naar ‘zo-getrouw-mogelijke weergevingen’ van het origineel, maar hij sprak wel de
hoop uit dat ‘ook vrijere nadichtingen of omdichtingen ontstaan die het orgineel op
63
andere, meer atmosferische wijze benaderen’.
De derde schrijver die Braasem tot medewerking wist te verleiden, was Hoornik.
Met hem gaf hij in 1957 De donkere lier uit. Uit de ondertitel daarvan - Godheid en
schepping, mens en dier, liefde en rouw in de poëzie der primitieve volkeren - blijkt
al dat dit boek zich niet beperkt tot Indonesië. Toch komen we in de inleiding veel
vertrouwds tegen. Zo wordt ook hier de geringe belangstelling voor ‘primitieve’
poëzie vergeleken met de ruime aandacht voor ‘primitieve’ kunst en wordt wederom
betreurd dat er zoveel moois ligt te verstoffen in antropologische tijdschriften. Wie
de moeite neemt dat stof weg te blazen, zal volgens de samenstellers verrast worden
door ‘de frisse oorspronkelijkheid en plastische kracht van deze oer-vitale, aan de
wortels van het leven zelf ontsproten dichtkunst’. Hij zal een lyriek ontdekken die
‘gedachten en gevoelens bezingt die tot de wezenlijke kern behoren van het
algemeen-menselijke’ en ‘een uitdrukkingsvorm die ons rationalistische westerlingen
alleen maar met heimwee kan vervullen naar het verloren gegane bezield verband
64
van deze gesloten gemeenschappen’.
Noch in deze inleiding noch in die van andere bloemlezingen die Braasem
samenstelde, en ook niet in die van Haasse en Muensterberger, wordt melding
gemaakt van de buitenlandse initiatieven die in paragraaf 2 aan bod kwamen.
Braasem verwijst wel een paar keer naar wetenschappelijke bloemlezingen van
‘primitieve’ poëzie, in het bijzonder die van Olbrechts en Von Sydow. Eerstgenoemde
was een Belgische antropoloog die in 1929 een boek schreef over verschillende
‘primitieve’ kunstvormen, met daarin opgenomen een keuze uit de poëzie. De tweede
was een Duits antropoloog die in 1935 als eerste een bloemlezing samenstelde met
65
‘primitieve’ poezie uit de hele wereld: Dichtungen der Naturvölker. Beide
onderzoekers gaan voorbij aan de literaire initiatieven uit het interbellum, zodat we
misschien moeten concluderen dat er nauwelijks contacten bestonden tussen de
literaire en de wetenschappelijke wereld.

5 Een uitzondering?
De jaren waarin de eerste Nederlandse bloemlezingen van ‘primitieve’ poëzie
verschenen, staan in de literatuurgeschiedenis bekend als die waarin de Vijftigers
doorbraken. Van hen wordt altijd gezegd dat ze een ‘grote belangstelling’ aan de
dag legden voor het werk van ‘kinderen, primitieven en krankzinnigen’. Vaak wordt
zelfs de indruk gewekt
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dat ze de eersten in Nederland waren die zich voor dat soort zaken interesseerden.
Toch kwam in de vorige paragraaf geen enkele Vijftiger voor. Hoe kan dat?
Onze ideeën over Vijftig zijn sterk bepaald door Atonaal (1950), Nieuwe griffels,
schone leien (1954) en Vijf 5-tigers (1955). In twee daarvan is sprake van ‘primitieve’
culturen. In Nieuwe griffels, schone leien wordt betoogd dat in ‘de moderne poëzie’
een sfeer is ontstaan die ‘nauw verwant is aan het psychisch klimaat der primitieve
67
volkeren’. Vijf 5-tigers brengt de gebloemleesde poëzie in verband met een streven
naar ‘het authentieke, het ontwikkelde, het on-gedeelde’ zoals te vinden zou zijn in
‘volksmuziek- en dans, de authentieke jazz, de kindertekening, de prehistorische
68
kunst, de kunst van zogezegd primitieve volkeren’.
Literatuurhistorici hebben zich zo sterk door deze beweringen laten leiden, dat
het niet is opgevallen dat de feitelijke belangstelling voor ‘primitieve’ culturen
bescheiden is, en bij de meeste Vijftigers zelfs in het geheel ontbreekt. Zo heeft
Kouwenaar het bovengenoemde verband nooit verder uitgewerkt. Wel heeft hij een
paar jaar geleden gezegd bij het schrijven van zijn stuk dankbaar gebruikt te hebben
gemaakt van ideeën van Cobra: ‘We waren het allemaal zeer eens over hoe het
niet moest, voor de rest was het toch een sprong in het duister. Enig materiaal
leverden de Cobra-theoretici: de volkspoëzie, teksten van vreemde volkeren,
69
kinderrijmpjes... het vrije, kortom’.
Uitspraken over ‘primitieve’ poëzie hebben de Vijftigers nauwelijks gedaan. De
enigen die er een beschouwing aan wijdden, waren Andreus en Rodenko. In beide
gevallen betreft het een recensie: die van Andreus gaat over een vertaling van
Afrikaanse poëzie en magische spreuken, die van Rodenko over de bloemlezing
70
van Braasem en Hoornik. Beide recensies zijn lovend. Alleen Rodenko maakte
van de gelegenheid gebruik om op ‘parallellen’ te wijzen tussen ‘primitieve’ en
‘moderne’ poëzie. Die parallellen komen ook een enkele keer ter sprake in andere
recensies van hem uit de jaren vijftig. Het werk van Andreus deed hem denken aan
‘eenvoudige, primitieve volkspoëzie’ en sommige gedichten van Mea Strand
71
herinnerden hem zowel aan het Hooglied als aan ‘negerpoëzie.’
Rodenko onderscheidt zich nog in een ander opzicht: hij is de enige Vijftiger die
zelf ‘primitieve’ poëzie vertaalde. In 1949 publiceerde hij in Podium een aantal
‘Kirgisische volksliederen’. Ze werden later opgenomen in twee, mede door Braasem
72
samengestelde, bloemlezingen, maar ze ontbreken in Orensnijder tulpensnijder.
Op het moment dat de Vijftigers nog maar net erkend waren en er nog geen
gewoonte bestond hun werk in verband te brengen met ‘primitieve’ culturen, schreef
Braasem een artikel waarin hij de ‘uitgesproken moderniteit’ van de ‘primitieve’
poëzie benadrukte en haar vergeleek met ‘de moderne experimentele
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dichtkunst’. Men zou hieruit kunnen afleiden dat Braasem sympathie had voor
Vijftig. Anders zou hij hun werk toch niet vergelijken met iets dat hem zo aan het
hart ging? Aangenomen dat deze redenering klopt, verschilt Braasem in dit opzicht
van een paar van zijn medewerkers, want die stonden op voet van oorlog met Vijftig.
Dat geldt voor Hoornik die als redacteur van Criterium tot degenen behoorde waar
de Vijftigers zich tegen afzetten. In 1958 - dus een jaar na het verschijnen van De
donkere lier - erkende hij weliswaar de ‘noodzakelijkheid’ van hun ‘revolutie’, maar
toonde toch weinig waardering voor hun werk, dat volgens hem voor een groot deel
bestond uit ‘woorden, woorden, woorden, woordfetisjismen, neurose, rottigheid,
74
“aas voor de honden”.’
Hendrik de Vries drukte zich zo mogelijk nog krachtiger uit. Hij geldt niet alleen
als een van de felste maar ook als de hardnekkigste bestrijder van Vijftig. Voor hem
was Apocrief ‘geblèr’ en lang nadat Lucebert en de anderen het pleit hadden
gewonnen, schreef hij nog ‘Contra-provocaties’ waarin hij betoogde dat
75
‘experimenteel’ vaak ‘proef en toets ontbeert’.
Van Nieuwenhuys kennen we geen uitspraken over Vijftig. Een van zijn
oudleerlingen, Bernlef, herinnert zich dat hij in de klas Lucebert voorlas en dat zou
wijzen op waardering, want er wordt gezegd dat Nieuwenhuys alleen liet horen wat
76
hij mooi vond. Als de herinnering van Bernlef juist is, zou Nieuwenhuys de enige
schrijver zijn die Braasem voor ‘primitieve’ poëzie wist te enthousiasmeren die niet
77
afkerig was van Vijftig.
En daarmee zijn we op iets interessants gestuit, namelijk het gegeven dat de
aandacht voor ‘primitieve’ poëzie in Nederland niet alleen veel later ontstond dan
in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, maar ook nauwelijks avant-gardistische
trekken vertoont. Er is niemand die het werk van Haasse, Hoornik, De Vries en
Nieuwenhuys uit de jaren veertig en vijftig in verband brengt met de historische
avant-garde. Ze doen dat ook zelf niet. Sterker nog: een paar van hen verzetten
zich tegen de enige literaire groepering uit die tijd die wel met de avant-garde in
verband wordt gebracht, de Vijftigers.
Op het gebied van de beeldende kunst is de situatie enigszins vergelijkbaar.
Weliswaar werd hier sneller gereageerd op de internationale ontwikkelingen en was
het aandeel van de avant-garde groter, maar onder de schilders, schrijvers en
beeldhouwers die van hun belangstelling getuigden, waren er toch heel wat die
geen banden hadden met de avant-garde, zoals Greshoff, Havelaar, Richard Roland
78
Holst en Schumacher. Sommigen van hen waren zelfs anti avant-gardistisch. Zo
had Roland Holst weinig op met de vernieuwingsbewegingen in binnen- en buitenland
en polemiseerde hij met Van Doesburg. Maar diezelfde Roland
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Holst was wel de eerste in Nederland die aandacht vroeg voor ‘primitieve’ kunst en
79
daar uiterst enthousiast over schreef.
Mogen we de kunsthistorici geloven dan gaat het om een anomalie. De
belangstelling en waardering voor ‘primitieve’ kunst wordt door hen altijd voorgesteld
als exclusief avant-gardistisch. Er bestaat geen overzicht van de vernieuwingen in
de eerste helft van de twintigste eeuw waarin niet stil wordt gestaan bij de invloed
van ‘primitieve’ kunst, met als beroemdste voorbeeld de vele commentaren op
Picasso's ‘Les demoisselles d'Avignon’. Literatuurhistorici besteden veel minder
aandacht aan het onderwerp, maar als het aan bod komt, gebeurt dat ook altijd in
verband met de avant-garde. Betekent dit dat Nederland een uitzondering vormt?
Het zou kunnen. Maar het is ook mogelijk dat ons beeld van de avant-garde correctie
behoeft.
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Mathijs Sanders
‘Beschaafd, dacht hij, is synoniem met pathogeen’
Bordewijks modernistische moraliteit
Abstract - In his short story ‘Sodom’ (1937), F. Bordewijk presents a kaleidoscope
of ideas concerning the crisis of western civilisation, without taking one fixed point
of view or presenting one solution. This article arrives at an interpretation of
Bordewijk's short story by analysing the main metaphors and intertexts, a painting
bij A.C. Willink and the cultural philosophical writings by Spengler and Huizinga.
The intrinsically ambiguous world that is presented in ‘Sodom’ and on the painting
‘Late bezoekers aan Pompeï’ turns out to be a grotesque and polyphonic world that
deals with the cultural crisis metaphorically, implicitly rejecting the political, social
and religious ‘solutions’ that were being discussed and became popular in the 1930's.

1 Inleiding
Het figuratieve werk van de schilder Carel Willink uit de jaren dertig en de verhalen
die de schrijver F. Bordewijk bundelde in De wingerdrank, Het eiberschild,
Vertellingen van generzijds, Studiën in volksstructuur en Centrum van stilte zijn
1
herhaaldelijk, zij het veelal terloops, met elkaar in verband gebracht. Uit zijn
opmerkingen over eigentijdse schilderkunst blijkt dat Bordewijk de ‘perfect
georganiseerde ongerijmdheid’, die hij waardeerde in het proza van Kafka en als
een wezenskenmerk van het surrealisme beschouwde, ook op de doeken van Willink
2
verwezenlijkt zag. In zijn korte beschouwing ‘Iets over surrealisme’ uit 1947 sprak
hij zijn waardering uit voor het figuratieve werk van schilders als Carel Willink, Pyke
Koch, Raoul Hynckes en Paul Delvaux. Karakteristiek voor hun werk noemde
Bordewijk de verwisseling van het levende en het levenloze, de bezieling van de
3
dingen en de ‘verdingelijking’ van de mens. Vooral het eerste effect - de bezieling
van wat levenloos is - had Willink volgens hem gerealiseerd. Hij waardeerde de
kunstenaar dan ook niet in de eerste plaats als portretschilder, maar als een schilder
4
van paleizen, terrassen, beelden en landschappen.
Niet alleen in zijn kritisch proza, ook in zijn fictie gaf Bordewijk blijk van zijn affiniteit
met Willink. Enkele doeken van de schilder inspireerden hem tot het schrijven van
beeldverhalen: vertellingen naar aanleiding van bestaande (groepen van) schilderijen.
In dit artikel interpreteer ik twee van deze beeldverhalen. De meesce aandacht
besteed ik aan het verhaal ‘Sodom’ (1937). De verwantschap tus-

1

2

3
4

Zie bijvoorbeeld Ter Braak 1950 [1938], Varangot 1947, Dubois 1953, Niemeyer 1953,
Grüttemeier 1991, Vugs 1995, Anten 1996. Grüttemeier 1991 besteedt aandacht aan een
specifieke picturale intertekst van de bundel De wingerdrank: twee doeken van de door
Bordewijk in zijn ‘uitgeleide’ bij de bundel genoemde Gerard Dou uit 1645 en 1663 waarop
de wingerdrank als motief verschijnt.
Over poëtica en proza van Bordewijk in de context van het surrealisme, zie Anten 1996 en
Cumps 1998. Over Willinks figuratieve werk en zijn kunstopvattingen, zie Dubois 1940, Jaffé
1979, De Groot 1992 en Hupkes 1989.
Bordewijk 1989: 134-136.
Bordewijk 1989: 236-239.
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sen schrijver en schilder reikte verder dan het zuiver artistieke. In de werelden die
in de verhalen en op de doeken worden opgeroepen projecteren beide kunstenaars
hun beeld van de eigentijdse cultuur, die volgens hen in een crisis verkeerde. De
doeken en teksten blijken kruispunten van actuele cultuurfilosofische vertogen. Een
vergelijking van de schilderijen en verhalen en een intertekstuele benadering van
Bordewijks teksten kan de aard van deze kunstzinnige cultuurkritiek nader aan het
licht brengen.

2 Bordewijk leest Willink: twee beeldverhalen
In het oeuvre van Bordewijk zijn minstens twee verhalen direct geïnspireerd op
doeken van Carel Willink: ‘Het gele huis’ uit 1939, naar het gelijknamige schilderij
uit 1934, en ‘Châteaux en Espagne. Naar A.C. Willink’ uit de bundel prozagedichten
5
De korenharp (1940). In het kader van Bordewijks cultuurkritiek is vooral dit tweede
beeldverhaal interessant. Willinks ‘Château en Espagne’ uit 1939 is opgebouwd uit
6
drie beeldvlakken. Op de voorgrond bevindt zich een terras met een Apollobeeld
op een lage zuil. Aan de overzijde van een rivier ligt, op gelijke hoogte met het terras,
een vervallen en deels ingestort paleis in een scherp licht. Het geheel wordt letterlijk
overschaduwd door een donkere onweerslucht die zich in de verte tot een tornado
heeft getransformeerd. Onduidelijk is of de tornado reeds gepasseerd is (en het
paleis heeft verwoest), of dat de stilte vóór de storm is uitgebeeld. Deze ambiguïteit
is interessant omdat zij vergaande interpretatieve implicaties heeft. In het eerste
geval immers heeft het Apollobeeld op het terras de storm doorstaan, in het tweede
geval is het ongewis wat de tornado nog zal verwoesten en of Apollo haar zal
overleven. De eerste interpretatie laat enige ruimte voor cultuuroptimisme. Het paleis
is toegetakeld, maar de Apollinische cultuur heeft het noodweer doorstaan. Bordewijk
opteerde evenwel voor de tweede mogelijkheid, zoals blijkt uit zijn prozaschets.
Conform het genre van het prozagedicht dat Bordewijk in De korenharp beoefende,
is in ‘Châteaux en Espagne’ nauwelijks sprake van handelingsverloop en heeft de
tekst een grote betekenisdichtheid. Het verhaal is een uiterst geconcentreerde en
beeldende interpretatieve beschrijving van het doek. De eerste drie zinnen van de
eerste alinea kondigen de sloop van het paleis aan en benadrukken de
magnetisch-occulte aantrekkingskracht van de ruïne:
Het paleis op de berg aan het water wordt gesloopt. De ruïne is van
een grootse wansmaak, zij trekt als een magneet. De opengehakte muren
bloeden van het wit murenbloed der kalk.

5

6

Willinks schilderij ‘Het gele huis’ (100 × 75 cm) is opgenomen en beschreven in Brand en
Broos 1992: 70-71 (cat. nr. 14). Bordewijks ‘Het gele huis’ verscheen in De Groene
Amsterdammer van 9 december 1939: 20-21. Deze publicatie bracht uitgever Andries Blitz
op de gedachte negen andere auteurs uit te nodigen een verhaal te schrijven bij hetzelfde
schilderij. De tien verhalen werden gebundeld in Het gele huis te huur en verhuurd aan tien
schrijvers. Verzameld en ingeleid door H.J. Smeding. Amsterdam 1940. In 1949 nam Bordewijk
‘Het gele huis’ op in zijn bundel Zwanenpolder (zie Bordewijk 1985: 396-403). ‘Châteaux en
Espagne’ werd voorgepubliceerd in De Gids 104 (1940), I, p. 116-117. Zie ook Bordewijk
1985: 109-110.
Het schilderij (74 × 99 cm) is afgebeeld in Jaffé 1979: 97 (cat. nr. 188). Waarom Bordewijk
de meervoudsvorm ‘Châteaux’ prefereerde is mij niet bekend.
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De tweede alinea bestaat uit één zin die meteen de dubbelzinnigheid in Willinks
schilderij oplost:
Het noodweer nadert.
Dan volgt een beschrijving van het ‘volmaakt, uniek terras’ en van het Apollobeeld,
de ‘god van boogschot en van muzen’ die ‘het vlieden van de pijl [...] tot de kim’
nakijkt en zijn gelaat van de ruïne heeft afgewend. Beide ruimtevlakken, het terras
met Apollobeeld en het vervallen paleis op de berg, worden aan het slot van de
derde alinea tegenover elkaar geplaatst als de domeinen van respectievelijk harmonie
en verval:
Hier Griekse harmonie die voor de eeuwigheid geschapen schijnt, ginds
aan de overzijde 't afgetakelde paleis, de vloekend rode belvédère die
tot zich trekt de demonie.
Op raadselachtige wijze trekt het paleis ‘de demonie’ aan, waardoor het bij implicatie
zelf schuldig is aan zijn komende verwoesting. De vierde alinea bestaat opnieuw
uit één zin en vormt samen met de tweede alinea een leidmotief:
Het noodweer komt nabij.
De vijfde alinea beschrijft het nog vredige, zelfs paradijselijke landschap. ‘Maar de
ruïne trekt en trekt.’ Dan volgt een picturale beschrijving van de onweerslucht en
het ‘vals licht’. Personificatie brengt het levenloze tot leven: de wolken hebben ‘het
gedrocht gebaard van de tornado’. De slotalinea citeer ik in zijn geheel:
Verdoemd ten dode, leeg van mensen, ligt het landschap huiverend onder
de verderfelijke koepel. Want het paleis zal tot een chaos samenploffen,
de zuilen van de balustrade aan de zoom van het terras zullen
verbrokkelen, het blinkend beeld van de Apollo stort in miljoenen scherven
neer op de vergruizelde pleinplavuizen, - de wetten van vernietiging, zij
heersen over dat verraderlijk verlokkend schone luchtkasteel: de aarde.
Een beeldende passage als deze had in een betoog van cultuurfilosoofen als
Huizinga en Spengler niet misstaan. Ook Apollo, en bij uitbreiding de Apollinische
cultuur, blijken onderworpen aan ‘de wetten van vernietiging’, waardoor het verhaal
- via de omweg van Willinks schilderij dat hier als picturale intertekst fungeert - een
cultuurpessimistische strekking krijgt. Interessant in de context van ‘Châteaux en
Espagne’ is Menno ter Braaks typering van Willink als ‘een apollinisch schilder, bij
wie de “inhoud” is opgegaan in de “vorm”, zodat iemand, die de “inhoud”
7
wederrechtelijk uit de “vorm” wil losmaken, slechts op leegte en rhetoriek stuit.’ Ter
Braak neemt Willink in bescherming tegen de critici, aanhangers van ‘de bête
Mondriaan- en Van der Leck-cultus’, die hem een onzuivere ‘litteraire tendens’
8
verweten en spreekt waarderend over Willinks vakmanschap. Het is deze literaire
tendens die Bordewijk vermoedelijk zal hebben aangesproken, ge7
8

Menno ter Braak, ‘De “litteraire tendens” van de schilder.’ In: Groot Nederland 37 (1939), p.
602.
In de kringen rond Forum kon Willink op veel waardering door schrijvers rekenen. Naast Du
Perron en Ter Braak verdedigde ook Jan Greshoff hem tegen kritiek uit de hoek van de
‘zuivere’ schilders. Greshoff waardeert het werk van Willink als een reactie tegen de
avantgarde: de herwaardering voor de figuratie vat hij op als een terugkeer naar menselijke
waarden en waardigheid. Zie: Jan Greshoff, ‘A.C. Willink.’ In: Forum 2 (1933), 2, p. 113-122
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voegd bij het Apollinische ideaal van vakmanschap en vormbeheersing in de
uitbeelding van het chaotische en ongerijmde, dat strookt met zijn uitgesproken
voorkeur voor verstandelijk gecontroleerd surrealisme.
Maar de verwantschap tussen schilder en schrijver ligt ook dieper: beiden reageren
in hun werk op versleutelde wijze - in en door de ‘vorm’ - op hun eigen tijd en cultuur
en incorporeren in hun werk eigentijdse cultuurfilosofische vertogen. Deze
cultuurfilosofische verwantschap komt op indrukwekkende wijze aan het licht in een
derde beeldverhaal dat Bordewijk schreef, ‘Sodom’ uit 1937. Anders dan ‘Het gele
huis’ en ‘Châteaux en Espagne’ zijn er geen geautoriseerde aanwijzingen dat
Bordewijk zijn verhaal baseerde op een doek van Willink. Maar gezien zijn
verwantschap met het werk van de schilder en de structurele overeenkomsten
tussen schilderij en verhaal lijkt het mij meer dan waarschijnlijk dat Bordewijk Willinks
‘Late bezoekers aan Pompeï’ uit 1931 voor ogen had toen hij het plan opvatte een
moderne conte moral te schrijven: ‘Sodom. Moraliteit van deze eeuw’, dat het sluitstuk
werd van de bundel De wingerdrank (1937). Willinks schilderij en Bordewijks verhaal
zijn verankerd in eenzelfde intertekstueel complex: dat van de contemporaine
cultuurkritiek, in het bijzonder de cultuurfilosofie van Oswald Spenglers Der
Untergang des Abendlandes. Doek en verhaal dragen hun betekenis op elkaar over
voor de lezer / kijker die de cultuurfilosofische subteksten van beide werken op
elkaar betrekt.
Hoewel De wingerdrank doorgaans tot de hoogtepunten uit Bordewijks oeuvre
wordt gerekend heeft ‘Sodom’ nauwelijks enige kritische en essayistische aandacht
9
gehad. Wellicht is het oordeel van J.C. Bloem daar mede debet aan. In diens
bespreking van De wingerdrank voor Critisch Bulletin van maart 1938, getiteld
‘Bordewijks ups en downs’, laakt Bloem de neiging van Bordewijk ‘om in zijn boeken
een zekere idee te leggen, die meestal vaag blijft en als zij dit niet is, onbelangrijk
voor de gestaltegeving van het werk blijkt.’ Bloem acht Rood Paleis om die reden
slechts geslaagd voor zover de roman een beeld schetst ‘van den “decline and fall”
van een bordeel en deszelfs waardin’, maar het verhaal wordt verstoord ‘door de
bedoeling van den schrijver om dit gebeuren te maken tot verbeelding van den
“ondergang van een eeuw” (excusez du peu).’ De wingerdrank toont Bordewijk op
zijn allerbest en allerslechtst. De eerste drie verhalen van de bundel (‘Huissens’,
‘IJzeren agaven’, ‘Keizerrijk’) zijn volgens Bloem vrij van vooropgezette bedoelingen
(‘verwarde symbolische rompslomp’) en daarmee het meest geslaagd. Sodom is
evenwel ‘op de grens van het kinderachtige en wordt alleen door het groote
10
schrijftalent, dat Bordewijk nu eenmaal nooit verlaat, niet volmaakt onleesbaar.’
Bloems oordeel over ‘Sodom’ ligt in het verlengde van zijn evaluatie

9

10

(met reproducties van ‘Het gele huis’, ‘Late bezoekers aan Pompeï’, ‘Jobstijding’ en ‘De
ontmoeting’). Over de affiniteit tussen enkele literatoren en Willink, zie Steen 1992: 17-22.
Dupuis 1980 wijdt een uitvoerige paragraaf aan de bundel maar laat ‘Sodom’ onvermeld.
Smulders 1988 belicht uit de bundel uitsluitend de verhalen ‘Huissens’ en ‘Passage’.
Kellendonk 1985 en Grüttemeier 1991 besteden evenmin aandacht aan ‘Sodom’. De enige
publicatie die geheel aan ‘Sodom’ is gewijd is Kapteijns 1998, een interpretatieve parafrase
van het handelingsverloop en een inventarisatie van de belangrijkste oudtestamentische
interteksten. In kort bestek schreven Anbeek 1993, Cumps 1998 en Anten 1999 over het
verhaal. Op hun bevindingen kom ik in dit artikel terug. ‘Sodom’ werd door Anten en
Dautzenberg wel opgenomen in hun bloemlezing uit Bordewijks surrealistische verhalen:
Bordewijk 1999: 28-69.
J.C. Bloem, ‘Bordewijks ups en downs.’ In: Critisch Bulletin 10 (1938), 3, p. 67-68. Ook in
Bloem 1995: 638-640. In tegenstelling tot Bloem vond Du Perron (1958) ‘Sodom’ het meest
geslaagde verhaal uit de bundel: ‘een bedroefde satire’.
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van Rood paleis: zoals de roman blijkens de ondertitel de ‘ondergang van een eeuw’,
om precies te zijn de negentiende, verbeeldt, zo dient ‘Sodom’ zich aan als een
‘moraliteit van deze eeuw’, te weten de twintigste. Voor wie de intentie van de
schrijver om in zijn fictie op versleutelde wijze cultuurkritiek te leveren niet bij voorbaat
negatief waardeert, valt aan ‘Sodom’ veel te beleven. De vergelijking met het
schilderij van Willink en de bestudering van de gedeelde interteksten bieden
interessante openingen voor een cultuurhistorische interpretatie van verhaal en
schilderij.

3 Late bezoekers aan Sodom
Bordewijks ‘Sodom’ dient zich al op de eerste pagina aan als een spel met (inter-)
teksten.
[Titel]

Sodom

[Ondertitel]

moraliteit van deze eeuw

[Motto]

En de mannen van Sodom waren boos
en grote zondaars tegen de Here
Genesis 13:13

[Hoofdstuk]

Siddim en Sodom

[Alinea 1]
[1] Te twintig ure moest de wagen vaart
minderen. [2] De reizigers hadden Siddim
bereikt, het dal der Pentapolis. [3] De
avond viel, drukkend, zeer donker. [4] De
wagen opende zijn ogen, het binnenste
bleef onverlicht.
In het bovenstaande citaat, het ‘voorwerk’ van het verhaal, wordt heen en weer
gesprongen tussen de bijbelse oudheid en ‘deze eeuw’. De titel verwijst naar het
oudtestamentische verhaal over de verwoesting van het zondige Sodom door Jaweh,
zoals verteld in het boek Genesis. De ondertitel situeert het geheel echter in ‘deze
[twintigste] eeuw’. De ondertitel bevat bovendien een genre-aanduiding: ‘Sodom’
dient zich aan als een moraliteit, een genre dat vooral in de vroegmoderne tijd
bloeide (het rederijkerstoneel van de vijftiende en zestiende eeuw). De generische
intertekstualiteit, opgevat als een leeswijzer, attendeert op een mogelijke
11
didactisch-moraliserende strekking. Het motto en de genoemde tekstlocus (Genesis
13:13) verplaatsen de lezer opnieuw naar de werkelijkheid van het Oude Testament,
evenals de titel van eerste hoofdstuk, die een topografische locatie aanduidt. Met
de eerste alinea van het eerste hoofdstuk wordt de lezer weer de werkelijkheid van
11

Zie de beschrijving van ‘Moraliteit’ door Van Gorp 1991: 257.
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de twintigste eeuw binnengetrokken [1], waarna de twee tijdruimtelijke dimensies
12
in elkaar schuiven [2-4].
Op de voorbank van de auto die in de nacht de stad Sodom binnenrijdt bevinden
zich Miek en Gabry, op de achterbank hun slapende baas John Hova van de firma
‘John Hova and Hova. Oud metaal en oud touw’.

12

Terloops bevat de eerste alinea nog een allusie op een eerder werk van Bordewijk, de roman
Knorrende beesten, waarin de auto eveneens metaforisch als een levend wezen wordt
voorgesteld [4].
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Hij was rijkelijk behaard met grijs en wit, grijs zijn schedel, wit snor en
baard, zware wenkbrauwen in demoniek zwart. Hij sliep vast, maar in de
houding van wie zichzelf meester blijft in zijn slaap. Hij zat vrij recht, zijn
hoofd zat stevig op de romp. Alles aan hem gaf de indruk van
aanmerkelijke zwaarte, zijn body, zijn winterjas, zijn stok, zijn
handschoenen kruiselings gevouwen over de knop, zijn bril van schildpad
13
tussen zijn vingers.
Het gezelschap rijdt de stad binnen, ‘het barre van de nieuwe tijd’, die doorsneden
wordt door twee rivieren, de Seine en de Theems: Sodom blijkt een conjunctie van
de oudtestamentische polis en de twee moderne metropolen Parijs en Londen. Bij
een tolhuis betalen zij de naar drank riekende tolbaas, wiens dochters, twee
‘vrijmoedige lachebekjes’, uit het raam kijken naar het passerende gezelschap. De
stad is een ‘nachtzon’ van kunstlicht; ‘wulpse kleuren’ belichten het mondaine publiek
met ‘een licht van ontbinding.’ Hova blijkt de eigenaar van een recyclingbedrijf, een
professie die correspondeert met zijn samengestelde karakter: ‘De oude Hova bezat
een krijgszuchtige geest van slopen. Slopen was bijna vernielen. [...] Hij had ook
een geest van nieuw opbouwen. Oud touw werd herboren in glanzend gloednieuw
14
papier.’ Samen met drie andere kleine handelaren heeft Hova zich moeten
onderwerpen aan een conglomeraat van vijf grootindustriëlen, de ‘koningen van
Sodom’, van wie ‘Salim Ltd’ de grootste is. Over de bedrijfsvoering van Hova komt
de lezer intussen weinig te weten, Hova's bezoek aan Sodom dient een ander doel:
hij wil de stad zien.
De hoofdstukken van het verhaal beschrijven de omgangen van Hova en zijn
twee reisgenoten door Sodom. Zij bezoeken een wereldberoemde filmster, een
volmaakt ‘kunstproduct’ in de ‘warme wulpse luxe’ van een decadent hotelpaleis.
Ze wonen een evangelisatiebijeenkomst bij van een sekte die ‘met de snelheid van
een pest in de Middeleeuwen’ was uitgebroken en onder leiding van twee polygame
‘heiligen’ strijd levert voor een ‘eeuwige zomer’ van mensenliefde en wereldvrede.
In de dancing ‘Lethe’ verbaast Hova het aanwezige publiek met zijn danskunst. Zijn
rondgang brengt hem ook bij een expositie van eigentijdse schilderkunst. De
tentoongestelde doeken en de bezoekers stemmen hem tot introspectie:
Hij was een ouderwets man, hij wist niet of deze schilderijen opkomst
of ondergang betekenden, maar verscheidene in elk geval betekenden
iets. Tussen veel pretentieus hersenspinsel hing ook de waarachtige
kunst. Ook daar loeroogde hij wantrouwend. Zijn instinct ried ook daar
de ondergang, het laatste bloeien van de bloemen der inspiratie,
15
waarachter geen mogelijkheden verschenen, die steriel waren.
De werken kunnen Hova niet bekoren: ‘Hij was een zakenman, een zakelijk man.
Hij leefde vooral in de feiten, niet in de fantasie.’ Ik ben geneigd deze zelfkwalificaties
van Hova als ouderwets, zakelijk en onontvankelijk voor het fantastische, te lezen
als subtiele ironie. Juist de doeken waarin hij ‘de ondergang’ raadt fascineren hem.
Maar meer dan de doeken trekt het mondaine publiek Hova's aandacht en ook in
hen raadt hij de ondergang. Temidden van het select publiek voelt hij zich de enige
levende mens:

13
14
15

Bordewijk 1987: 126.
Idem: 129.
Idem: 150.
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Mallepraat alom en geraaskal, clichétaal, vaktermen te onpas,
beginselbelijding, argumentatie van voorkeuren, alles heel beslist, en ook
beschaafd gedempt. Waarheden als koeien, leugens als olifanten. De
scheppingen gerubriceerd in ismen, de scheppers in isten. Kunst en
16
kunstenaar gekooid en geketend.
In scherp contrast tot het ‘select publiek’ op de expositie staat het arbeidersvolk in
de voorstad en omstad van Sodom. Het ruwe en onbeschaafde volk taxeert Hova
als simpel, hulpvaardig en eerlijk.
De rondgang door Sodom stemt het drietal bepaald somber: de moderne stad
met haar bedrijven, galeries, dancings, bioscopen en sekten is vergeven van leegheid
en verval. Vooral de vrouwen van Sodom moeten het ontgelden: ‘Vrouwen van
niets, wezens van niets, schedels waarbinnen het vroor.’ Hova's cultuurpessimisme
komt het meest sprekend tot uiting in zijn stelling: ‘Beschaafd, dacht hij, is synoniem
met pathogeen.’ Hova bedient zich in deze sleutelzin van eenzelfde
17
medisch-pathologische metaforiek als veel cultuurkritici in deze periode. Religie
is in Sodom een belachelijke zaak geworden (de filmster zegt tegen Hova dat zij in
anderen ‘een tikje godsdienst’ wel kan waarderen). Tijdens zijn rondgang ziet Hova
enkele keren ‘een klein heertje met grote beestenoren’ die hem een vage angst
inboezemt en trekken van een demon heeft. Bij de begrafenis van de grootste van
de vijf ‘koningen’ spreekt Hova het kleine heertje aan ‘die vals getuigde en geloof
kreeg’. Op Hova's vraag of hij de antichrist is antwoordt het heertje, wijzend naar
het graf, dat hij ‘om hem’ komt.
Wanneer Hova, Miek en Gabry Sodom verlaten passeren zij opnieuw de tolman,
wiens dochters giechelend in de deuropening staan en wiens vrouw nieuwsgierig
om de hoek kijkt. Hova verlaat Sodom, ‘de taak was gedaan.’ ‘Hij had het boos en
vol zonden bevonden, immers nutteloos en waardeloos.’ Na een bocht in de weg
laten zij hun auto achter en lopen een bergpad op. Dan vindt er een wonderbaarlijke
metamorfose plaats. De namen van Hova, Miek en Gabry veranderen in Jehova,
Michaël en Gabriël. Dan transformeert ook het uiterlijk van Jehova: zijn lichaam
neemt enorme proporties aan, bronnen ontspringen aan zijn schouders, mos groeit
op zijn rug, hij wordt bedekt door bossen en rivieren en uit zijn hoofd groeit een
vulkaan. Beangst om de toekomst van de stad vragen de engelen Michaël en Gabriël
naar Jehova's plannen. Deze antwoordt hen dat Lot (de tolbaas) in Sodom zal
blijven, maar dat de stad gespaard zal blijven ‘om der tienen rechtvaardigen wil die
Ik daar gevonden heb. Maar Ik keer er niet weer.’ De enige zorg die de aartsengelen
dan nog hebben is dat de mensen van hun heer een natuurmonument zullen maken.
Door het vizier der gletsjers had de steen van Jehova gesproken: ‘Laat
Sodom komen, naar hier reikt het niet. Mijn rook is onvatbaar voor de
greep van zijn hand.’
Bordewijk bedient zich in zijn verhaal van een intertekstuele omkering. Het
bijbelverhaal wordt op een beslissend punt omgedraaid: Sodom blijft gespaard. Niet,
zoals Anbeek beweert, omdat de stad ‘het zelfs niet waard is verwoest te worden’,
maar - conform Genesis 18: 32-33 - vanwege de tien rechtvaardigen die Hova er
18
gevonden heeft. Deze rechtvaardigen hebben zich aangediend in een groepje
16
17
18

Idem: 150.
Aerts 1996: 53-55.
Anbeek 1993: 254 (cursivering van Anbeek). Ook Anten 1996: 236 en Kapteijns 1998 hebben
op Anbeeks slordige lezing gewezen.
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kinderen die hem als Christus herkenden en in een dienstmeisje dat een
verkommerde hond water gaf. Deze ontmoetingen speelden zich niet af in de kern
van de verdorven stad, maar in de ommelanden en buitenwijken, temidden van het
arbeidersvolk. Bordewijk combineert in dit verhaal een open einde (de toekomst
van Sodom onder de vulkaan is ongewis) aan een hecht gecomponeerde, gesloten
architectuur: het scenario van aankomst, rondgangen en vertrek waarbij de
19
hoofdstukken elkaar als in een tangconstructie spiegelen.
‘Sodom’ verscheen in een tijd waarin het besef dat de westerse cultuur in een
ernstige crisis verkeerde alom manifest was, een gevoel waarop schrijvers als
Spengler, Ortega y Gasset (De opstand der horden) en Huizinga (In de schaduwen
van morgen) inspeelden. Op de economische crisis wordt in het verhaal terloops
gezinspeeld: er is sprake van een neerwaartse ‘conjunctuur’, van afgedwongen
fusies en van ‘moeilijke tijden’. In het verhaal lijkt de economische malaise vooral
een symptoom van een veel dieper liggende crisis. De cultuurkritische portée van
Bordewijks verhaal kan worden verhelderd door de tekst te relateren aan het schilderij
‘Late bezoekers aan Pompeï’ van Willink.

4 Panorama Spengler
Willink voltooide ‘Late bezoekers aan Pompeï’ in 1931. In de jaren daarna werd het
doek tentoongesteld in Amsterdam, Parijs, Arnhem, Groningen en Rotterdam, waar
het in 1939 werd toegevoegd aan de collectie van museum Boymans-Van
20
Beuningen. Het publiek had ruim de gelegenheid om van Willinks nieuwste werk
kennis te nemen en ongetwijfeld zal ook Bordewijk op enig moment tot de
toeschouwers hebben behoord. ‘Late bezoekers aan Pompeï’ is opgebouwd uit drie
beeldvlakken. Op het voorste vlak staan vier heren met de ruggen naar elkaar toe
op een geplaveid terras. De houding van de mannen wekt de associatie met een
filmische still. Twee van hen dragen avondkleding, de twee anderen gaan gekleed
in eenvoudige wandelkostuums. Zij zijn de ‘late bezoekers’, vier twintigste-eeuwse
heren in een antiek landschap. Op het tweede beeldvlak zijn de ruïnes afgebeeld
van het verwoeste Pompeï. Van de Romeinse stad resteren slechts zuilen, trappen
en gewelven. Op het achterste plan is een heuvellandschap afgebeeld dat wordt
gedomineerd door de Vesuvius. Het schilderij verbeeldt het opgegraven Pompeï.
Uit het gegeven dat er een rookpluim uit de vuurberg opstijgt kan worden opgemaakt
dat het gevaar nog niet geweken is. De ambivalente situatie is daarmee gelijk aan
die op ‘Château en Espagne’: de stad is verwoest, maar de vulkaan is nog altijd
actief, wat een toekomstige eruptie mogelijk maakt.
De tijdruimtelijke setting van het schilderij is een grotesk ogende conjunctie van
twee werelden: de antieke stad Pompeï en de wereld van vier geciviliseerde heren
uit de twintigste eeuw. De situatie op Willinks doek is vreemd, maar niet onmogelijk.
Bordewijk buigt het gegeven om tot een surrealistische voorstelling: zijn ‘late
bezoekers’ rijden per auto het nimmer opgegraven Sodom binnen. Twee van

19
20

Het eerste en laatste hoofdstuk, het tweede en voorlaatste hoofdstuk, etcetera spiegelen
elkaar zowel thematisch als compositorisch.
Het schilderij (92 × 142 cm) is afgedrukt in Jaffé 1979: 59 (cat. nr. 143).
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de personages op Willinks doek zijn als werkelijk bestaande personen geïdentificeerd.
De uiterst linker man is onmiskenbaar Willink zelf. Met ernstig gelaat staat hij bij het
struikgewas dat de linker zijde van het beeldvlak afsluit. De tweede man van links
- kaalhoofdig, fors postuur, avondkleding en sigaar in de hand - is herkend als
Oswald Spengler, auteur van het roemruchte boek Der Untergang des Abendlandes.
Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, waarvan het eerste deel (Gestalt
und Wirklichkeit) in 1918 en het tweede deel (Welthistorische Perspektive) in 1922
verscheen.
Op het doek wordt een subtiel samenspel gerealiseerd tussen ‘Willink’ en
‘Spengler’. Terwijl eerstgenoemde met bezorgde gelaatsuitdrukking het schilderij
uit kijkt en de toeschouwer van het doek recht in de ogen kijkt, heeft ‘Spengler’ - als
enige van de vier contemplatief ogende personages - zijn gelaat niet afgewend van
de verwoeste stad en van de smeulende vulkaan. Hoewel alle personages passief
zijn gaat van ‘Spengler’ - de linker hand met gebalde vuist op de rug, in de rechter
een sigaar tussen duim en wijsvinger - nog het meest de suggestie van (aanstaande
of verleden) activiteit uit: voor zijn voeten ligt immers een kleine verzameling
archeologisch gereedschap. De meerduidigheid van Willinks schilderij wordt versterkt
door de vier focalisatiepunten die de personages innemen. De toeschouwer krijgt
verschillende ‘perspectieven’ op de afgebeelde ruimte gepresenteerd: de bezorgde
blik van ‘Willink’, de onverschillige blik van de rechter heer, en de vorsende houding
van ‘Spengler’ die zijn blik op de vulkaan lijkt te richten.
Het optreden van Spengler als personage in het schilderij, gevoegd bij Pompeï
als het symbool bij uitstek van culturele en morele decadentie en ondergang, heeft
de interpretatie van ‘Late bezoekers aan Pompeï’ sterk gevoed. Al in 1919 las Willink
het eerste deel van Spenglers boek en zijn schilderijen uit de jaren dertig zijn
doordrongen van diens fatalistische ondergangsfilosofie, zoals Hupkes heeft
21
aangetoond. Aan de basis van Spenglers cultuurfilosofie ligt de idee dat iedere
cultuur een organische levenscyclus in vier fasen doorloopt: geboorte, bloei, verval
22
en ondergang. Spengler ontmaskerde de verlichte vooruitgangsideologie als een
fictie en zijn diagnose van de Westerse cultuur was weinig hoopgevend. Op grond
van een vergelijking van oude en nieuwe culturen was Spengler tot de conclusie
gekomen dat het Westen zich in de vervaltijd bevond: de cultuur had na 1800 het
stadium van de ‘Zivilisation’ bereikt en zou rond het jaar 2000, na een laatste
opleving, ten onder gaan. De symptomen van deze eindfase waren voor Spengler
evident. Kenmerkend voor de civilisatieperiode was het ontstaan van metropolen.
De oude Europese cultuursteden als Florence en Brugge waren verdrongen door
de Riesenstädte Parijs, Londen en Berlijn. Deze metropolen werden geregeerd door
industriëlen. Kunst, traditie en religie waren geofferd aan nut en geld. Ook de kunst
van het avondland was volkomen gedegenereerd. Het uiterlijk werd geplaatst boven
innerlijke beschaving. In een van de vele schema's die Der Untergang sieren had
Spengler de ‘Zivilisation’ op aforistische wijze als volgt omschreven:
Zivilisation: Das Dasein ohne innere Form. Weltstadtkunst als Luxus,
Sport, Gewohnheit. Wechselnde Stilmoden (Wiederbelebungen,
Mischungen, Erfindungen) ohne symbolischen Gehalt.

21
22

Hupkes 1989.
Over Spengler raadpleegde ik Boterman 1992.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

66
1. ‘Modernität’. Versuche, die Decadence künstlerisch zu fassen. Verwandlung
von Musik, Baukunst und Malerei in blosses Kunstgewerbe.
2. Ende des Formgefühls. Sinnlose, leere, erkünstelte, gehäufte Ornamentik.
Imitation alter und fremder Motive.
3. Ausgang. Barbarische Massenhaftigkeit; Kolossalwirkung. Verrohung der
23
Technik. Übergewicht fremder Kunstformen.

Spengler voert Apollo op als personificatie van de antieke Kultur in haar bloeifase
en Faust als het symbool van de Zivilisation met haar ongebreidelde honger naar
kennis en macht. Nu was de ‘winterfase’ aangebroken: de Apollinische cultuur was
vervallen tot een Faustische civilisatie en het volk tot massa. Het Apollobeeld op
Willinks ‘Château en Espagne’ en in Bordewijks verhaal is dan ook betekenisvol:
dat de aanstormende tornado ook dit beeld zal verwoesten is bij Willink een
mogelijkheid en bij Bordewijk een zekerheid. Hoezeer Spenglers betoog ook in het
teken staat van ondergang, het geheel is niet vrij van ambiguïteit. Spengler
presenteert immers een in wezen cyclische visie op de geschiedenis en juist deze
cycliciteit relativeert het pessimisme: na de ondergang van het avondland zal immers
eens elders een nieuw morgenland ontstaan.
Nogal wat kunstenaars en schrijvers raakten in de ban van Spengler. Het boek
met zijn omineuze titel appelleerde aan een na de eerste wereldoorlog breed gevoeld
cultuurpessimisme en voedde het dystopische denken. Bovendien bezat het boek
stilistische en metaforische kwaliteiten die door veel schrijvers - onder wie Marsman
24
en A. Roland Holst - als bezielend werden ervaren. Het is aannemelijk dat de
aantrekkingskracht van de cultuurkritische verhandelingen die gedurende het
interbellum verschenen, voor een belangrijk deel lag in hun uitgesproken
metaforische karakter, waardoor de suggestieve kracht van het betoog vergroot
werd en de verhandelingen een sterk autonome, ‘literaire’ logica kregen. Van alle
Nederlandse cultuurcritici was Huizinga zich wellicht het meest bewust van de kracht
van beeldtaal en metaforiek, getuige de titel en ondertitel van zijn In de schaduwen
van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd (1935), dat opende
met de befaamde alinea:
Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor
niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een
razernij, waaruit deze arme Europeesche menschheid achterbleef in
verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen
25
nog wapperende, maar de geest geweken.
In zijn essay De schilderkunst in een kritiek stadium uit 1950 refereerde Willink aan
Spenglers cultuurfilosofie toen hij de geschiedenis van de schilderkunst beschreef
26
als een proces van geboorte, groei, bloei en verval. Ook zijn doeken uit de jaren
27
dertig zijn doordrongen van een op Spengler geïnspireerd cultuurbegrip. Jan
Engelman verbond de cultuurkritische portée van Willinks doeken met het ‘literaire
element bij de Nieuwe Realisten’ en benoemde ook de polyinterpre23
24
25
26
27

Geciteerd naar Hupkes 1989: 13.
Pos 1996.
Huizinga 1935: 1. Over de metaforische grondstructuur in cultuurkritische vertogen,
zie Aerts 1996: 53-55.
Willink 1981: 21-40.
Zie Hupkes 1989 en Steen 1992: 22-31.
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tabiliteit van dit werk: de doeken registreren met pijnlijke zorg ‘de catastrophe’ maar
28
zijn tegelijkertijd een krachtig verweer tegen ‘de cultuurschemering’.
‘Late bezoekers aan Pompeï’ visualiseert een van de basisideeën van Spengler:
de cyclische Werdegang van zowel de antieke als de moderne beschaving. De
vulkaan laadt het schilderij op met betekenis: hij impliceert zowel vernietiging als
regeneratie. Door vier twintigste-eeuwse heren in het antieke Pompeï te plaatsen
(de contrastwerking) schuift Willink het vervallen Romeinse rijk en de Westerse
civilisatie letterlijk in elkaar. De gelaagdheid van het schilderij is dan ook uiterst
functioneel. ‘Late bezoekers aan Pompeï’ is Willinks ‘Panorama Spengler’.

5 Een modernistische moraliteit
Tussen Bordewijks ‘Sodom’ en Willinks schilderij treedt spiegeling op: beide
kunstwerken vertellen eenzelfde verhaal en taxeren de moderne cultuur in
Spengleriaanse zin. Het is aantrekkelijk ‘Sodom’ te lezen in het licht van Willinks
voorstelling omdat het betekenispotentieel van het verhaal er aanzienlijk door wordt
vergroot. Dat Bordewijks verhaal evenals Willinks schilderij gevoed is door een
Spengleriaanse cultuurvisie blijkt uit de taxatie van de grootstad door zowel Hova
als door de auctoriale vertelinstantie. Het beeld van de moderne metropool als plaats
van verderf en verval is een literaire toop die in het werk van Spengler een
prominente plaats inneemt en die als een rode draad loopt door werk van moderne
schrijvers als John Dos Passos (Manhattan Transfer, 1925) en Alfred Döblin (Berlin
Alexanderplatz, 1929). De metropolen zijn de voornaamste speelruimten in deze
modernistische romans. Deze steden worden door middel van metaforiek en
vergelijkingen naar een mythisch plan getild. Het New York van Dos Passos en het
Berlijn van Döblin worden opgeladen met een niet mis te verstane bijbelse intertekst:
29
de verhalen over de verdorven steden Babylon en Ninivé. Net als Bordewijks
verhaal heeft ook het grote moderne stadsepos Berlin Alexanderplatz trekken van
een moraliteit (en de protagonist Franz Biberkopf die van een moderne Elckerlyk)
en komt de cultuurkritische lading van de tekst tot uitdrukking door middel van talrijke
parallellen tussen het eigentijdse Berlijn en de verwoeste antieke en bijbelse steden.
In de roman van Dos Passos versmelt New York op het vlak van de metaforiek met
Babylon en Ninivé, waardoor de impliciete cultuurpessimistische strekking van het
30
boek wordt onderstreept. Behalve in de grote romans van Dos Passos en Döblin
hanteerden ook ‘nieuw zakelijke’ auteurs als Ilja Ehrenburg (10 PK. Das Leben der
Autos, 1929) en in Nederland M. Revis (8.100.000 M3 Zand, 1932) de techniek die
erop neerkomt dat bijbelse interteksten worden gevlochten in verhalen met een
uitgesproken moderne tijdruimtelijke setting. In ten minste twee opzichten
onderscheidt Bordewijk zich met ‘Sodom’ van deze romans: hij breekt met de
mimetisch-realistische romanconventie

28
29

30

Engelman 1947: 128.
Zie ook Bradbury 1991: 98-99: ‘The cultural chaos bred by the populous, ever-growing city,
a contingent and polygot Tower of Babel, is enacted in similar chaos, contingency and plurality
in the texts of modern writing, the design and form of Modernist painting.’ Over metonimie en
metaforiek in modernistische fictie, zie Lodge 1991.
Zie Goedegebuure 1992: 75-80.
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en de visie die uit zijn verhaal spreekt is veel minder eenduidig. Wat Grüttemeier
opmerkt over Bint geldt ook voor ‘Sodom’: de vertelde wereld die er in gestalte krijgt
is een hybride wereld waarin verschillende stemmen met elkaar in dialoog zijn en
31
waardoor een eenduidige tendens wordt ondermijnd. Er wordt niet één
32
wereldbeschouwelijk standpunt uitgedragen.
De weinige interpretatieve beschouwingen over ‘Sodom’ spitsen zich toe op de
cultuurkritische portée van het verhaal. Anbeek kent een uiterst pessimistische
strekking toe aan Bordewijks moraliteit: de stad Sodom blijft gespaard, omdat zij
33
het niet waard is verwoest te worden. Anten merkt terecht op dat deze interpretatie
in strijd is met de beweegreden die de protagonist zelf geeft: hij spaart Sodom uit
34
piëteit en ‘om der tienen rechtvaardigen wil die Ik daar gevonden heb’. Bovendien,
zo voegt Anten hieraan toe, ‘verenigt de twintigste-eeuwse J. Hova twee strevingen
35
in zich: hij heeft een “geest van slopen” èn een “geest van nieuw opbouwen”.’ Deze
twee neigingen relateert Anten aan de pre-Socratische filosofie van Heraklites,
waarin het cyclische principe van vernietiging en regeneratie een voorname plaats
bekleedt. De antieke intertekst blijkt een zoeklicht voor de interpretatie van Bordewijks
36
fictie, zoals Anten heeft gedemonstreerd. In verband met ‘Sodom’ stelt Anten dat
Hova met zijn recyclingbedrijf het basisprincipe van Heraklites - het permanente
37
proces van verval en regeneratie - verbeeldt. Anbeek en Anten wijzen een
respectievelijk pessimistische en gematigd optimistische teneur aan in het verhaal.
Anten beroept zich daarbij op een uitspraak van de criticus Bordewijk uit 1952: ‘Wij
38
wonnen [in deze tijd] veel materieels, maar wij verloren ook veel spiritueels’. Het
gebruiken van auteursuitspraken voor de interpretatie van zijn of haar literaire teksten
is een beproefde methode in de neerlandistiek. Poëticale uitspraken kunnen als
zoeklicht fungeren in de interpretatieve praktijk. Het risico van een dergelijke
benadering is evenwel dat de fictie wordt gereduceerd tot een afgeleide van de
auteursintentie. Ik meen dat een tekstuele en intertekstuele benadering het rijke
betekenispotentieel van een verhaal als ‘Sodom’ meer laat uitkomen.
Mijn stelling is dat Bordewijk in ‘Sodom’ in gesprek is met uiteenlopende
cultuurkritische standpunten en vertogen die in deze periode opgang maakten.
Overheerst in Willinks schilderij het pessimisme (de bezorgde blik van ‘Willink’ die
de toeschouwer in de ogen kijkt), in ‘Sodom’ ontbreekt een min of meer eenduidige
teneur. Reduceerde Bordewijk in ‘Châteaux en Espagne’ Willinks schilderij tot een
verhaal met een cultuurpessimistische teneur, in ‘Sodom’ overheerst
meerstemmigheid. Uit het verhaal spreekt een ambivalente visie op de ontwikkelings-

31
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Grüttemeier 1995 sluit zich in zijn analyse van dialogiciteit aan bij de theorieën van Bakhtin
over meerstemmigheid in de romans van Dostojevski; vergelijk Bakhtin 1996.
Vergelijk Grüttemeier 1995: 160-161: ‘Bordewijk zeigt sich als Autor, der sich weitgehend auf
fremde Texte stützt, die er in seinen Roman organisiert. [...] Bordewijk nimmt eine Vielzahl
von Stimmen aus der Wirklichkeit (im weitesten Sinne) auf und ordnet sie so an, dass daraus
ein breit gefächerter Dialog ergibt. Aus Stimmenvielzahl wird Stimmenvielfalt.’
Anbeek 1993: 254.
Anten 1996: 236, citaat in Bordewijk 1987: 164.
Anten 1996: 236.
Anten 1996.
Anten 1999: 379-380.
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gang van de eigentijdse cultuur. De ambiguïteit wordt in ‘Sodom’ versterkt door de
39
polyfonie in de tekst. In het voorwerk op de eerste pagina en in het verhaal dat
volgt klinken uiteenlopende stemmen die elkaar aanvullen, ironiseren en
tegenspreken. De stemmen van de verteller (die uit diverse discoursen put,
waaronder dat van de tale Kanaäns) en die van de sprekende personages (Hova,
de industriële ‘koningen’, de filmster, de sekteleden, het mannetje met de
beestenoren, enzovoort) zorgen voor een dialogische dimensie van de tekst. De
abstracte auteur orkestreert de stemmen zodanig dat de polyfonie in tact blijft. Voor
de interpretatie van het verhaal is deze meerstemmigheid - die op gespannen voet
staat met de genreaanduiding ‘moraliteit’ - van beslissend belang.
‘Sodom’ is stevig verankerd in de cultuurkritische polyfonie van het interbellum.
Onmiskenbaar draagt het verhaal sporen van Huizinga's In de schaduwen van
morgen. Waar Huizinga ‘een diagnose van het geestelijk lijden van onzen eeuw’
stelde, daar schreef Bordewijk een ‘moraliteit van deze eeuw’. Niet alleen in de
ondertitel resoneert Huizinga, ook lijkt Hova de Leidse hoogleraar goed gelezen te
hebben:
Het zijn vreemde tijden. De Rede, die eenmaal het Geloof bestreed en
meende te hebben verslagen, moet nu, om haar afbraak te ontgaan,
toevlucht zoeken bij het geloof. Want het is enkel op de onverzwakte en
onwrikbare basis van een levend metaphysisch besef, dat een absoluut
waarheidsbegrip, met zijn uitvloeisel van volstrekt geldende normen van
zedelijkheid en gerechtigheid, veilig is tegen den wassenden stroom van
40
instinctieven levensdrang.
‘Sodom’ blijkt bij nadere inspectie allerminst een moraliteit met een eenduidige
optimistische of pessimistische strekking. Hova is een vat vol tegenstrijdigheden,
geen menselijke trek is hem vreemd. Hij heeft een afkeer van het grootindustrieel
kapitalisme, maar maakt daar met zijn onderneming zelf onlosmakelijk deel van uit.
Hij ziet de moderne dancing als een vervalverschijnsel, maar brengt zijn avonden
41
graag door ‘in de lokaliteiten van vermaak’. Hij laakt de moderne vrouwen maar
kiest uit de sollicitatiekandidaten voor een secretaressefunctie feilloos de
aantrekkelijkste, want ‘hij [had] zijn zwarte ogen allerminst in zijn zak zitten.’ Hij
veracht de vrouwen van Sodom, die ‘te mooi’ zijn (hun schoonheid is die van het
verval), maar wordt bevangen door ‘kriebeling van dansijver’ wanneer hij in de
dancing een meisje ontmoet. Het arbeidersvolk uit de voorsteden is hem
sympathieker dan de stadsmensen, maar tegelijk acht hij deze lieden ‘al te
eenvoudig, hun ontbrak de geringste levenskunst. Zij maakten van hun leven niets
42
en, erger, zij begeerden niet anders.’ Het is deze ambiguïteit, gevoegd bij de
subtiele ironie van de vertelinstantie ten aanzien van Hova, die maakt dat het verhaal
als geheel een hybride, meerstemmig karakter krijgt. Ik herinner hier ook aan Hova's
kritiek op de simplificerende rubricering in -isten en -ismen waardoor kunst en
kunstenaar ‘gekooid en geketend’ worden.
De polyfonie wordt nog aanzienlijk versterkt door de bijbelse interteksten en de
omkeringen die Bordewijk daarbinnen aanbrengt: de stad blijft gespaard, Jehova
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Over het principe van polyfonie in literaire teksten, zie Bakhtin 1996.
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zal er niet terugkeren, maar de vulkaan overschaduwt Sodom als een doemberg,
zoals op Willinks doek de Vesuvius het oude Pompeï en zijn late bezoekers
43
overheerst. Het verhaal ventileert met één bepaalde cultuurvisie. De consonantie
tussen Hova en de vertelinstantie is, als gevolg van de subtiele ironisering van
eerstgenoemde, te gering om Hova probleemloos als spreekbuis van de impliciete
auteur Bordewijk op te vatten.
Net als de befaamde cultuurkritici Spengler, Ortega y Gasset, Benda en Huizinga
schreef Bordewijk zijn werk in de schaduw van de vooruitgang. Over deze kritici
schrijft Arnold Heumakers: ‘Allen betreurden het verdwijnen van een hogermoreel
of religieus - ideaal, de teloorgang van een alomvattende metafysische waarde die
de beschaving zowel tot maat als tot richting kon dienen. En zij pleitten, soms tegen
44
beter weten in, voor een fundamentele mentaliteitsverandering’. Een moreel of
religieus reveil beoogde Bordewijk niet. Hij was, net als Willink, teveel modernist en
sceptisch intellectueel om de grote verhalen kritiekloos te omarmen. Met zijn
modernistische moraliteit zal hij vooral de lezer door middel van ontregeling door
intertekstuele herschrijving aan het denken hebben willen zetten. De abstracte
auteur in ‘Sodom’ toont een complexe werkelijkheid zonder ten aanzien van die
werkelijkheid een gefixeerd standpunt in te nemen. Waar de cultuurfilosofen als
Spengler en Huizinga oplossingen en remedies aandroegen, daar toont Bordewijk
vooral de complexiteit van de cultuurcrisis. Het is de hybriditeit en de daarmee
samenhangende ironie die Vestdijk onderkende in Bordewijks Rood paleis. Wat
Bordewijks beste lezer opmerkt over deze roman geldt mijns inziens ook voor
‘Sodom’:
[...] ieder beeld, iedere figuur, iedere stelling [is] voorzien van zijn eigen
tegengif, dermate zelfs dat men in dit subtiele spel vaak in het ongewisse
blijft verkeren over schrijvers wezenlijke bedoelingen, hetgeen intussen
45
een der grootste charmes uitmaakt van het boek.
Bordewijks werk is, evenals dat van de modernisten Mann, Woolf en Musil, meer
probleemstellend dan probleemoplossend. Juist daarin ligt de kracht van deze tekst:
de kritische distantie ten aanzien van de actuele crisis en ten aanzien van de
‘oplossingen’ die door links en rechts - vaak in de vorm van profetische projecties
- werden aangedragen maakten het mogelijk het wezen van die crisis diep te peilen.
De rondgang van Hova door Sodom, een taxerende inspectie van de moderne
tijd, vertoont trekken van een proefondervindelijk experiment. Hova observeert tentatief, contemplatief en sceptisch - de eigentijdse werkelijkheid zonder daar
geheel in op te gaan. Hij onderscheidt zich in dat opzicht van alle andere personages
in het verhaal, die conform het genre van de moraliteit, een allegorische functie
hebben. Zij belichamen, soms op karikaturale wijze, een enkele karaktereigenschap:
machtswil, ijdelheid, nieuwsgierigheid, behaagzucht. Dit, gevoegd bij Bordewijks
symbiose van cerebraliteit en irrationaliteit (Ter Braak sprak treffend van ‘cerebrale
fantasie’), zijn uitgesproken ambachtelijke visie op het schrijverschap
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De Genesisintertekst werkt in ‘Sodom’ op vergelijkbare wijze ambiguïteit in de hand als de
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en het gegeven dat hij voor zijn verhaal putte uit een intertekstueel reservoir dat
verankerd ligt in de traditie, maakt het aantrekkelijk ‘Sodom’ te lezen in de context
van het Internationale literaire modernisme, zoals getypeerd door Fokkema en
46
Ibsch. In ‘Sodom’ ventileert de modernist Bordewijk zijn cultuurfilosofie, die - gevoed
door, maar sterker dan de cultuurkritiek die vervat ligt in Willinks ‘Late bezoekers
aan Pompeï’ - doordrongen is van hybriditeit en hypothese. Beide kunstenaars
hebben een plaats in het brede spectrum van reacties op de actualiteit van de jaren
dertig en de aan deze periode inherente problematiek van de ambivalentie op
47
epistemologisch, maatschappelijk, cultureel en moreel gebied. Door middel van
destabiliserende technieken (contrastwerking, ambiguïteit, hybriditeit,
intertekstualiteit) biedt ‘Sodom’ tegenwicht tegen ideologische eenduidigheid.
In hun inmiddels canonieke studie Het modernisme in de Europese letterkunde
uit 1984 merken Fokkema en Ibsch ‘onthechting’ aan als een van de centrale
semantische velden van modernistische literatuur. Deze onthechting krijgt onder
andere gestalte in de distantie van auteurs en hun personages ten aanzien van de
politieke en maatschappelijke actualiteit:, in hun ‘afkeer van maatschappelijk
48
engagement’. In een beschouwing over een van de antieke verhalen van Vestdijk
heb ik de mogelijkheid geopperd om op basis van een analyse van literaire en
buiten-literaire interteksten te komen tot een meer genuanceerde visie op dit aspect
49
van het modernisme. In plaats van ‘afkeer’ van maatschappelijke betrokkenheid
zou ik willen spreken van ‘gedistantieerde betrokkenheid’. Nogal wat modernistische
auteurs blijken in hun fictie op versleutelde en sterk metaforische wijze wel degelijk
te reageren op de maatschappelijke en ideologische actualiteit. Ervan uitgaande
dat de betekenis van een literaire tekst mede besloten ligt in de vorm interpreteer
ik de groteske wereld die erin getoond wordt en de gesloten architectonische bouw
van de tekst als vormen van verzet tegen de ‘remedies’ van de cultuurkritici en tegen
de chaos (Spenglers ‘Ende des Formgefühls’), die niet alleen het fictieve Sodom
maar evenzeer de werkelijkheid van de jaren dertig in zijn greep dreigde te krijgen.
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F. de Tollenaere en Herman A.O. de Tollenaere
1
Etymologica: Clauwaert, Liebaert, Leliaert
Abstract - The authors deal with the etymology of the mediaeval Flemish party-names
clauwaert, liebaert and their counterpart leliaert in their historical context.

1 Kortrijk 11 juli 1302
Op 11 juli 2002, zeven honderd jaar na de Slag der Gulden Sporen, kon men zich
als woordenaar afvragen: wat is de oudste bewijsplaats van clauwaert. Op de lagere
school in Vlaanderen werd verteld, dat bij Kortrijk de overwinning op het Franse
ridderleger en zijn medestanders de leliaerts, behaald werd door de clauwaerts,
leden van de milities der stedelijke ambachtslieden.
Wie het MNW III [1894] opslaat wacht een teleurstelling. I.v. clauwaert wordt
verwezen naar clauwen, in zijn intransitieve betekenis. hetzelfde als het heraldische
klimmen. Dit wordt toegelicht met twee citaten uit Versl. en Ber. 4, 53: ‘met eender
baniere ... wesende tvelt van asure, ende daerin eenen claeuwenden leeu van
goude’ en ‘daerin staende eenen rooden leeuw claeuwende’. Beide aanhalingen
zijn afkomstig uit de Excellente Cronike van Vlaenderen (Antwerpen, 1531). I.v.
cluwen ‘klimmen’ volgt nog een plaats uit Despars 1, 352 (geschreven van 1562 tot
1592): ‘zijnen schilt .. metten zwarten cluwenden leeuwe in een velt van goude’.
Na deze inleiding volgt: ‘Vgl. den partijnaam de Clauwaerts, de vlaamschgezinden,
genoemd naar den klimmenden leeuw in het wapen van Vlaanderen’. Een authentiek
Middelnederlands citaat van dat woord had Verdam, toen hij dit schreef, duidelijk
2
niet tot zijn beschikking. In het WNT VII, II, afl. 28 [1931] verwijst Beets, ter verklaring
van de middeleeuwse benaming voor de aanhangers van ‘den klauwenden Leeuw
3
van Vlaanderen’, naar Pirenne, Hist. de Belg. 1, 398.
Maar heetten de overwinnaars in 1302 al clauwaerts?

2 Brugge 13 mei 1380
Pas zo'n tachtig jaar na de overwinning bij Kortrijk klinkt te Brugge uit Gentse mond
het woord clauwaert, en dat in toepassing op de leden der Gentse militie die Brugge
wil veroveren op de Fransgezinde graaf. Die had de Bruggelingen immers het recht
verleend tot het graven van een kanaal van de Leie bij Deinze naar Brugge, tot groot
verdriet van Gent uiteraard.

1

2

3

Met dank voor informatie aan F. Debrabandere (Kortrijk), Karina van Dalen-Oskam, Sylvia
van Peteghem (Gent) en natuurlijk ook Dick Wortel. W. Waterschoot (Gent), in deze materie
zeer deskundig, is zo vriendelijk geweest mijn tekst kritisch door te lezen; wij zijn hem daarvoor,
evenals voor zijn correcties, zeer erkentelijk.
In zijn artikel leliaert in deel IV (1899) schrijft Verdam ‘de middeleeuwsche “flaminganten”
noemden zich liebaerts of clauwaerts, naar den leeuw (liebaard) in het wapen van Vlaanderen,
of de drie leeuwenklauwen, die zij in 1380 tot hun veldteeken aannamen. Zie Stallaert 2, 72’.
De spelling van het lied lijkt door de uitgever enigszins te zijn gemoderniseerd.
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Het Chronicon Comitum Flandrensium (De Smet 1837: 236-237) schrijft in 1382:
‘Brugenses ... cum vexillo principis iverunt ad forum diei Veneris clamantes:
“Vlaenderen ende Leeuwe”. Gandenses vero clamabant: “Edele clauwaerts slaet
doot de Lelyaerts”’. Een overmacht van Bruggelingen verdrijft echter de Gentenaren
van de Vrijdagmarkt. Vandaar 'fuit proverbium et cantus puerorum:
Och Clauwaert, Clauwaert,
Hoed u van den Lelyaert;
Gaet gy niet t'huuswaert
Ghy laet er uwen tabbaert.

Zelf noemen die van Brugge zich, althans volgens het lied, Lelyaerts om hun trouw
aan hun graaf Lodewijk van Male, leenman van de Franse koning, te kennen te
geven.
In het Memorieboek der Stad Ghent (Vander Meersch 1852-1861: 1, 109) leest
men bij het jaar 1380
Item, in dit zelve jaer was Brugghe ghewonnen ende tweewaerf bunnen
der stede van Brugghe zeere ghevochten, die van Ghent jeghens die van
Brugghe, daer vele volcx bleef an beede zyden; ende men hiet te Brugghe
die van Ghent Clauwaerts omme dat zy droughen op hare mauwe drye
clauwen van liebaerts, ende die van Brugghe hiet men Lelyaerts, ende
men zeyde:
Clauwaert, Clauwaert, wacht u van den Lelyaert;
Gaet ghy niet ghendewaert.
Ghy laetter uwen tabbaert;
Al waert dhy noch zoo zeere ghebaert,
3
Zy zullen u maken vervaert.

Dit zou geschreven zijn niet lang na de datum waarop zich dit afspeelde (MNW X:
150a sub 7), dus kort na 1380. Jan van Dixmude in zijn Cronike (Lambin 1839)
geschreven tussen 1423 en 1486, vermeldt een qua spelling origineler versie van
dit lied.
Clauwaert, Clauwaert,
Hoet hu van den Leliaerd,
Gady niet te Ghent waert,
Ghy laetter uwen tabbaert.
Al waerdy noch zo zeer ghebaerd,
Sy sullen hu maken vervaerd,
O Clauwaert, Clauwaert,
4
Hoet u wel van den Lelyaerd.

In zijn verhaal over de strijd op 13 mei 1380 te Brugge, voegt Jan van Dixmude, tot
een beter begrip van beide partijnamen er aan toe
Nota, dat men die van Ghent hiet Clauwaerts, om dat zy up haer mauwen
hadden drie libaerts clauwen, ende men hiet die van Brugghe Leliaerts,
want sy hadden up haer luchter mauwe lelyen.
3
4

De spelling van het lied lijkt door de uitgever enigszins te zijn gemoderniseerd.
Kervyn de Lettenhove 1847-1850: III, 446 neemt, met enkele variaties, de tekst van dit lied
over. Zie ook Van de Graft 1904: 72.
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se, grafelijke zwarte leeuw, dus ‘libaerts clauwen’ zoals het Memorieboek en Jan
van Dixmude schrijven? Maar ze waren toch in opstand tegen hun Fransgezinde
graaf? De Gentse baljuw Wouter van Arteryve die de Gentenaren oproept de banier
van de graaf van Vlaanderen te volgen, wordt immers door de opstandige wevers
en de Witte Caproenen dood geslagen. Ligt het niet voor de hand, dat die van Gent
drie klauwen van hun eigen Gentse witte leeuw op een zwart veld als
herkenningsteken droegen? Maar mag men op die verhalen wel dergelijke logica
loslaten?
Even opmerkelijk immers is de naam Leliaert die de Bruggelingen zich aanmeten,
terwijl dat toch in de tijd voor en na de Guldensporenslag voor velen synoniem moet
zijn geweest van verrader.
Wij zien dus zowat tachtig jaar na de zegepraal bij Kortrijk clauwaert als partijnaam
in Gent te voorschijn komen. Stallaert, die in zijn Glossarium I (1890) uit Kervijn,
Hist, de Fl. 2e éd. II 451, die clauwaert vermeldt, meent eraan toe te moeten voegen,
dat die naam ‘echter reeds vroeger in gebruik schijnt te zijn geweest’. Maar enig
bewijs daarvoor geeft hij niet.

3 Henri Pirenne, 1909
In zijn verhaal over de politiek van de Vlaamse graaf Guy de Dampierre tegenover
de Vlaamse gemeenten, schrijft Henri Pirenne in 1909 (Pirenne 1909: 398) dat reeds
in 1296-97 ‘les Clauwaerts s'opposent aux Leliaerts’. En op p. 411 vermeldt hij dat,
na de zegepraal bij Kortrijk, overal, met uitzondering van Gent, ‘les Clauwaerts sont
maîtres du pays’. Een contemporaine tekst waaruit het bestaan van het woord
Clauwaerts zou moeten blijken, vermeldt hij echter in geen van beide gevallen. Was
Pirenne, toen hij dit schreef, onder invloed van een Belgisch romantische geestdrift
in verband met wat hij ergens anders noemt ‘cet épisode, le plus glorieux de notre
histoire militaire’ (Pirenne 1890: 12)? Mocht het woord clauwaert (als Dixmudes
mededeling correct is) niet eerder zijn opgetreden dan in 1380, tijdens de strijd van
Gent tegen Brugge, dan is Pirenne's terminologie anachronistisch. Wat Verdam,
mogelijk onder invloed van Pirenne, als verklaring van clauwaert biedt, verklaart
niets. Een Middelnederlands citaat van het woord blijft hij immers schuldig.

4 clauwaert of liebaert?
Men weet thans dat de tegenstanders van de leliaerts, zij die bij Kortrijk het Franse
leger in de pan hakten, in 1302 liebaerts genoemd werden, of zoals Lodewijk van
Velthem [c. 1270-13..] schrijft, in zijn voortzetting van de Spiegel Historiael
(1248-1316), Lyebaerts en Liebarde, zo geheten naar de leeuw of liebart in het
wapen van het graafschap Vlaanderen.
In zijn boek Het avontuur van de Liebaards 1297-1302-1304 (1952) heeft Leo
Delfos alle oude documenten over die periode voor zijn verhaal gebruikt. De
tegenstanders van de aan de zijde van de Franse koning staande leliaarts noemt
hij telkens alleen maar de liebaards. Zo is het ook bij de bekende historicus J.F.
Verbruggen in zijn opstel ‘Liebaards en Leliaards onder de poorters van Brugge in
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1297 en 1302’ (1978). Het woord liebaard is een heraldische repliek op de naam
van de tegenstrevers de leliaerts, wier naam verband houdt met het wapenschild
van de Franse koning. Maar de terminologie van de Vlaamse historicus uit Göttingen
en van Verbruggen heeft de historici in Vlaanderen blijkbaar niet beïnvloed.
Hoe dan ook, na Conscience en Pirenne blijft men in België continu de term
clauwaert gebruiken. Men zie bij voorbeeld verschillende opstellen in Omtrent 1302
(Trio 2002). Ik geef een voorbeeld: ‘Leliaards en Klauwaards vóór en na 1302’, de
titel van een bijdrage van Walter Prevenier. Al direct bij het begin stelt hij: ‘de termen
zijn niet anachronistisch; tijdgenoten hanteren ze ondubbelzinnig’ (Trio 2002: 138).
Maar geldt dat ook voor clauwaert? Men zou het graag door voorbeelden gestaafd
zien. Het is een verademing in een opstel over Brugge tussen 1280 en 1302 van
Véronique Lambert en Jan Dumolyn te lezen: ‘de tegenstanders (van de leliaards)
associeerden zich met de klauwen van de leeuw op het Vlaamse schild en werden
liebaards - en later klauwaards - genoemd’ (Trio 2002: 74). Dit ‘later’ wordt niet
verder toegelicht.

5 De toenaam cla(u)waert
Moge clauwaert als partijnaam niet ouder zijn dan het gewapend treffen in 1380 te
Brugge, als (bij)naam is hij veel ouder. Tijdens de tweede helft van de dertiende
eeuw was in de graafschappen Vlaanderen en Holland een naam Cla(u)waerd,
aanvankelijk wel een bijnaam, in gebruik. De oorsprong van die naam staat los van
de tegenstelling in Vlaanderen tussen de partijgangers van de Vlaamse graaf, de
liebaerds, en zij die het met de Franse koning hielden, de leliaerds. Clauwaerd kan
in oorsprong dus nooit hebben betekend ‘de Vlaamsgezinde, naar de klauwende
leeuw in het wapen van Vlaanderen’ (Debrabandere 1993: 276a, Debrabandere
2003: 251a). Wat het woord oorspronkelijk wél heeft betekend weten we niet, omdat
in geen van de teksten waarin hij voorkomt uitsluitsel wordt gegeven over het waarom
van de naam. We zijn noodgedwongen aangewezen op gissingen.
De oudste vindplaatsen zijn:
1267

clawardus (Beele 1975: 291, nr. 1350)

1280 c.

margaretam clauwards (Beele 1975: 291,
nr. 1350)

1281

Gielis Clawa(e)rd poorter van Brugge
6
(Gysseling 1977: 1, 573, 32 en 37)

1285

Lammekin Claward, Dordrecht
(Gysseling 1977: 1, 1019, 3)

1294

Egidius Clawaerd, schepen van Brugge
7
(Wyffels 1965)

5
6
7

5

Zijn naam wordt pas begin veertiende eeuw, in dorso van de perkamenten oorkonde mr. 44
van het Brugse Vrije met au als clauward gespeld.
Deze Gielis Claward noemt Verbruggen (1978: 74) onder de Brugse leliaerts die in 1297 in
Sint-Omaars de bescherming hadden gezocht van de Franse koning.
In dat deel ook met de varianten Clauward p. 966, 32 [1294-1301], Clawart p. 991, 11 [id.]
en Claward p. 1010, 33 (1300-01).
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1297

Clawaert beren sone, schepen van
Schoonhoven (Gysseling 1977: 1, 2425,
40)

c. 1300

Clauwaert Goedinsz, heer van
West-Barendrecht (Hoek 1969: 248)

1306

jehans claward (Beele 1975: 291, nr.
1350)

1307

michiel clawart (Beele 1975: 291, nr.
1350)
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Een lange lijst, gesorteerd op jaar, van ‘Clauwaerts tot en met 1600’ is te vinden op
http://www.clauwaert.be d.d. 25.9-02 van de hand van Frans Clauwaert.
Uit wat voorafgaat is het duidelijk dat, tijdens de tweede helft van de dertiende
eeuw in de graafschappen Vlaanderen en Holland, een naam Cla(u)waert,
aanvankelijk wel een bijnaam, in gebruik was. De oorsprong van die naam staat
met andere woorden los van de tegenstelling in Vlaanderen tussen de partijgangers
van de Vlaamse graaf, de liebaerds, en zij die het met de Franse koning hielden,
de leliaerds. Clauwaert kan in oorsprong dus nooit hebben betekend ‘de
Vlaamsgezinde, naar de klauwende leeuw in het wapen van Vlaanderen’. Wat het
woord oorspronkelijk wél heeft betekent weten we niet, omdat in geen van de teksten
waarin hij voorkomt uitsluitsel wordt gegeven over het waarom van de naam. We
zijn noodgedwongen aangewezen op gissingen.
Clauwaard kan een afleiding zijn van het zn. clauw of van het ww. clauwen met
het suffix -aerd. Dit uit het Frans -ard ontleende suffix vormt, achter zelfstandige of
bijvoeglijke naamwoorden, later ook achter werkwoorden, persoonsnamen die, in
overeenstemming met het Frans, meest een ongunstige betekenis hebben zoals
8
Mnl. dullaert, galgaert, Clays Sceluwaerd, veinzaard (Van Loey 1970: §179).

6.1 Clauwaert een afleiding van klauw?
Kan het woord als bijnaam zijn gegeven aan iemand met lange vingernagels of
iemand met kromme vingers die deden denken aan de klauwen van een roofvogel?
of aan iemand die bij de geboorte een mismaakte hand had meegekregen? Of kan
het oorspronkelijk een bijnaam zijn geweest van iemand met een voet die deed
9
denken aan ‘eselsclauwen of peertsclauwen’ , vergelijk een naam als Crompvoets,
10
of aan de ‘claue van eenre koe’?
Nog een andere veronderstelling: iemand werd genoemd naar het werktuig waar
hij zijn werk mee verrichtte. Het WNT VII, II, kol. 3575 volg. noemt, onder bet. 6),
een aantal van die voorwerpen op onder meer een mestvork, een baggerbeugel,
het werktuig van de baggelaar, en een houweel; of een turfklauw?
In Holland is de familienaam Van der Klauw erg gewoon. Zouden Hollandse
dertiende-eeuwse clauwaert-namen (Dordrecht, Schoonhoven, West-Barendrecht)
afgeleid kunnen zijn van een toenaam Clauw(e), zelf mogelijk afkomstig van het
uithangbord van een herberg ‘in de claue’. Voor de dito Vlaamse namen (1395-1307)
heb ik een toenaam clauwe niet kunnen vinden.

6.2 Clauwaert een afleiding van het ww. clauwen?
Uit de verwijzing naar clauwen in het trefwoord clauwaert in het MNW III [1894], kan
men de indruk krijgen dat Verdam heeft gemeend, dat de clauwaerts zijn genoemd
naar de Vlaamse klauwende zwarte leeuw in een veld van goud.

8
9
10

Een Jehan Scelewaert, opstandeling uit de parochie van ‘Zuutscotes’ wordt genoemd in
Pirenne 1900: 25.
Tregement der ghesontheit 23b (Brussel, 1514).
K. 22 = hs. Leeuwarden, Prov. Bibl. nr. 282 [c. 1465].
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Maar als het woord is ontstaan als bijnaam in de graafschappen Vlaanderen en
Holland, dan is zulk een heraldisch hoogstandje uitgesloten.
Het MNW heeft een betekenis ‘van klauwen voorzien’ met betrekking tot een
schilder die betaald wordt ‘van der (of staat er den?) leeuwen in de vorseide baniere
te cronene ende te clawene van goude’, Invent. v. Br. 4, 95 (1407-1432).
Kan een clauwaert zijn naam hebben gekregen van het schilder- of verguldwerk
aan leeuwenbanieren?
Verder vermeldt het MNW ook een betekenis ‘zijn nagels ergens inzetten’ zij het
slechts met een citaat uit Kiliaan (1599): ‘klauwen. Inuncare: vnguibus vncis attrahere,
11
sive radere’. Een clauwaert kan dan de naam zijn geweest voor iemand die, in
eigenlijke of in figuurlijke zin zijn nagels ergens inzet.
Tenslotte kon de naam ook gegeven zijn aan iemand die stal of aan iemand van
wie men dacht dat hij een dief was. Het WNT vermeldt namelijk een betekenis
‘stelen’, zij het slechts uit het woordenboek van Simon Pelegromius, waarvan de
eerste druk in 1537 te Antwerpen het licht zag (Claes 1970: 31).
Men ziet dus: alles bij elkaar kunnen we niet veel meer dan een stel gratuite
veronderstellingen ventileren. Dit betekent dat wij moeten berusten in onze
onwetendheid. Althans we weten nu wel wat de naam clauwaert in oorsprong niet
heeft betekend. Dat hij in relatie zou staan tot de Vlaamse vrijheidsstrijders van
1302 is uit wat voorafgaat wel zeer onwaarschijnlijk gebleken. Wat ontbreekt zijn
verklarende contexten bij de alleroudste vindplaatsen uit de dertiende eeuw en ook
bij latere voorbeelden

7 De Gentse clauwaerts
In tegenstelling tot de hierboven staande, weinig houvast biedende veronderstellingen
is er één geval waarin de reden van de naam clauwaert duidelijk uit de context blijkt.
We weten hoe de leden der Gentse militie onder Jan Hyoens die, in mei 1380,
Brugge bij de opstand tegen de Vlaamse graaf willen betrekken, aan hun naam
komen. De Bruggelingen noemen de Gentenaren clauwaerts, naar de ‘drie libaerts
clauwen’ op hun mouw. Gentse opstandelingen die in de tijd van Philip van Artevelde,
1376-1389, zichzelf clauwaerts noemden, kunnen die naam als familienaam aan
hun nakomelingen hebben meegegeven.

8 Clauwaert in het Belgische geschiedverhaal
Hoe komt het dat een zo weinig toepasselijke naam als clauwaert voor de Vlaamse
strijders van 1302, in de negentiende eeuw, en ook nog later met zoveel succes
ingang kon vinden in de Belgische geschiedenisboeken en boekjes? De oorzaak is
niet ver te zoeken, namelijk in de jonge Vlaamse romantiek na 1830, en wel in
Conscience's in 1838 verschenen De Leeuw van Vlaenderen, een verheerlijking
van de grootheid van Vlaanderen in de Middeleeuwen, destijds tot meerdere eer
en glorie van het pas ontstane België. Dat dit boek later, samen met De Kerels van
Vlaenderen (1871), jongere generaties als die van Rodenbach van het door Con-

11

Reeds in ed. 1588.
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science beleden Belgisch unionisme zou verwijderen en ontvankelijk maken voor
Vlaams-nationalisme, heeft de schrijver niet kunnen voorzien.
De bronnen van Conscience's boek zijn de oorspronkelijk in 1834 en 1836
verschenen Bataille de Courtrai ou des Eperons d'or van de Gentse bibliothecaris
A. Voisin (Voisin 1840), de in 1531 verschenen compilatie Die Excellente Cronike
van Vlaenderen (1531) en Lodewijk van Velthems Spiegel Historiael (De Bock 1943:
70, 73). Deze laatste heeft het over leliaerts en liebaers terwijl de Excellente Cronike,
12
in capittel XXIX over de Guldensporenslag, spreekt over vlaminghen en francoysen.
13
Blijft Voisin, een op grondige historische studie en romantische geestdrift berustend
verhaal van een vakman en zonder enige twijfel de beste bron die Conscience had
kunnen aanboren. Op p. 16, noot 1, schrijft Voisin:
A cette époque, les Flamands qui favorisaient les Français, étaient
appelés Leliaerts, ou partisans du Lys; par contre, les anus du Comte et
de l'indépendance de leur patrie étaient désignés sous le nom de
Clauwaerts du mot klauwen, griffes, avec lesquelles le Lion de Flandre
semblait menacer les fleurs de Lys
Het valt te begrijpen dat Conscience wel de voorkeur moest geven aan de
krijgshaftige clauwaerts van Voisin boven de tamme Velthemse liebaerts. Herinneren
de leliaerts aan de fleur de lys van het Franse koningshuis, de liebaerts verwijzen
naar de liebaert, de leeuw op het wapenschild van de graaf van Vlaanderen.
Waarom Voisin, historisch ten onrechte, clauwaert in verband brengt met de
Guldensporenslag, is niet duidelijk. Het is mogelijk dat hij, bibliothecaris van de
universiteitsbibliotheek en vol belangstelling voor de geschiedenis van Gent, het
woord heeft leren kennen toen hij zich bezighield met de opstand van Gent zowel
tegen Frankrijk als tegen de eigen graaf. Het woord is immers een Gentse creatie
uit die tijd. Maar in zijn Examen critique des historiens de Jacques Van Artevelde,
Gand 1841, noemt Voisin de Gentse militie van Jan Hyoens niet, ook niet het door
14
haar in 1830 in Brugge als clauwaerts aangericht bloedbad. Of is het bij hem een
reminiscentie uit zijn Kortrijkse tijd, toen hij in 1825, benoemd tot leraar te Kortrijk,
daar bevriend werd met J. Goethals, die een rijke verzameling middeleeuwse
15
handschiften bezat?
Dat een beroemd Gents historicus als Pirenne zich bezondigt aan een
anachronistische clauwaert, kan berusten op Voisin. Maar dat een schare Vlaamse
historici in 2002, bij de tweede grote herdenking, na de eerste te Kortrijk in 1902, in
een gezamenlijke bundel, ingeleid door niemand minder dan R.C. van Caenegem,
stoer vasthoudt aan een traditioneel geworden duet leliaert / clauwaert lijkt niet
12
13

14

15

Met dank aan mevr. dr. Karina van Dalen-Oskam, die me een aantal prints bezorgde van
capittel xxix (de Guldensporenslag) in de microfilm Excellente Cronike (KB.).
Genoemde publicaties van Voisin bleken alleen aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van
Friesland en werden daar niet uitgeleend. Dr. Sylvia Van Peteghem, de hoofdbibliothecaris
van de Gentse universiteitsbibliotheek was zo vriendelijjk mij een fotokopie te bezorgen van
Voisin 1840.
Op p. 46 leest men: ‘Artevelde appartenait à une des grandes families de Flandre, et sa
maison était depuis longtemps anti-française [...] Le parti contraire au parti français fut
longtemsp désigné sous le nom de Clauwaerts, par allusion aux griffes, clauwen, du lion des
Flandres.’ Met dank aan dr. Frans Debrabandere.
Men leze hierover Schmook 1961a en 1961b. Voisins Examen critique des historiens de
Jacques Van Artevelde, ou un grand homme réhabilité, avec pièces justificatives (Gent, 1841),
dat ik i.v.m. met de Gentse clauwaerts nog had willen raadplegen, bleek in Nederlandse
bibliotheken niet aanwezig.
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langer een gevolg van Voisin. Het lijkt meer invloed van Voisins leerling Hendrik
Conscience met zijn Leeuw van Vlaenderen [1838] en diens gevolgen. Ik noem
slechts het gebruik van clauwaert als levend woord in Vlaamse Beweging en politiek
in de negentiende eeuw en ook nog later.

9 Leliaert
Tenslotte nog leliaert, dat woord is in het MNW IV [1899] behandeld met een goede
definitie gevolgd door de verklaring van de naam: ‘genoemd naar het wapen der
fransche koningen, een hemelsblauw veld met gouden leliën’. Hiermee wordt bedoeld
16
het gouden fleur de lis-motief op een veld van azuur. Daarop volgen bij Verdam
twee citaten: het tweede uit Velthems voortzetting van de Spiegel Historiael c. 1315
geschreven, geciteerd naar hs. Leiden [vóór 1350]; het eerste uit Stallaert met het
hier reeds in het begin van deze bijdrage behandelde Gents-Brugse
clauwaert-leliaert-duet uit 1380. Het is merkwaardig dat uit de dertiende eeuw geen
vindplaatsen van leliaert zijn overgeleverd: het VMNW heeft geen ouder voorbeeld
dan een dorsale notitie van 1368 over joncfrouwe griele lelyaerds.
Al lang vóór de Guldensporenslag is leliaert een partijnaam in de gemeentelijke
Vlaamse aristocratie. Die wenste haar voorrechten niet beknot te zien door de graaf
van Vlaanderen en zocht daarvoor steun bij diens leenheer: de koning van Frankrijk.
Maar de gehele negentiende eeuw door en zelfs nog in het begin van de twintigste
17
is het woord leliaert, evenals clauwaert trouwens, in Vlaanderen blijven leven.
Waarom en hoe? dat is een heel ander verhaal.

10 Besluit
Bij de vraag naar de etymologie van mnl. clauwaert moet onderscheid worden
gemaakt tussen 1. de toenaam en 2. de partijnaam. Over de oorsprong als toenaam,
later familienaam, blijken veel veronderstellingen mogelijk, maar enige
waarschijnlijkheid, laat staan zekerheid, is ver te zoeken. De partijnaam is formeel
identiek met de toenaam, maar zijn eerste lid clauw- heeft heraldische betekenis.
Hij is van Gentse oorsprong: ontstaan uit de strijd tussen de trotse Gentse
stadsrepubliek met de

16

17

e

‘Fleur de lis (xii s., écrit fleur de lys) désignait l'emblème de la royauté’ (Rey 2000).
Dit is de gele lis Iris pseudacorus L. Deze lis ‘stond model voor de Franse fleur de lis. Wie de
lisbloem goed bekijkt, ziet er zonder moeite dit embleem in’, Teletekst in de Natuur (IVN), 27
mei '03. Over de fleur de lis als embleem van, de Franse koningen, zie een uitvoerige
verhandeling op http://www.heraldica.org/topics/fdl.htm
Blijkens de naam leliaert heeft men in de dertiende eeuw, en dat niet alleen in het graafschap
Vlaanderen, de lis van fra. fleur de lis met de lelie in verband gebracht. Vergelijk Velth. IV,
26, 9; ‘Artoys ... drouch den scilt met lilien gesait, met goude upheven in asure, den scilt van
Vrancrike’. Geen wonder dat een dichter uit de vroege negentiende-eeuwse Vlaamse
romantiek, Jan de Laet, de heraldische fleur de lis versleet voor een witte lelie. In zijn gedicht
‘De Zwarte Leeuw’ luidt het slot: ‘Maer zo de Leeuw ontwaekt, gij rov'ren, wordt g'allen door
zijn klauw verscheurd. Dan wordt uw trotse witte lelie door hem met bloed en slijk besmeurd’.
Vgl. Pirenne 1909: 384, ‘On n'a eu pour eux ni assez de mépris, ni assez de haine, et le terme
de Leliaerts est devenu, synonyme de félon et de traitre à la patrie’.
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concurrent Brugge en de graaf van Vlaanderen. Dat de Belgische historiografie in
de negentiende eeuw clauwaert ten onrechte is gaan verbinden met de Slag der
Gulden Sporen heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de staatkundige evolutie van
het in 1830 als een compromis tussen Engeland en Frankrijk ontstane Belgisch
koninkrijk.
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F. de Tollenaere
Etymologica: twee woorden met een ‘onbekende’ etymologie,
1
Lawaai en laweit
Abstract - In the 19th century the Hebrew etymology of Du. lawaai ‘noise’ was
generally accepted, until an attempt was made to elucidate it on the basis of French.
As lawaai originated as a Jewish word in Amsterdam, there can be no doubt about
its Hebrew source. The synonym laweit on the other hand, a familiar word in southern
Dutch speech, requires a French origin.

1 Lawaai
Let op, roept de klaagvrouwen, dat zij komen, [..]. dat zij zich spoeden
om over ons een weeklacht aan te heffen, zodat onze ogen van tranen
2
vloeien en onze oogleden van water stromen, Jer. 9, 17-18
R. Dozy leidde, in zijn Oosterlingen, lawaai af van ‘Joodsch lewai, lewaai, een
tusschenwerpsel, dat bij wenschen gebruikt wordt en den zin heeft van het Latijnsche
utinam, ach, dat toch. De Joden hadden het dikwijls in den mond als zij onder
elkander met hunne gewone levendigheid en luidruchtigheid spraken; van daar onze
spreekwijzen: er is groot lawaai, hij maakt veel lawaai enz.’ (Dozy 1867). J. Franck
heeft in zijn Etymologisch woordenboek wel een lemma lawaai maar geen etymologie
van dat woord (Franck 1884-1892). Voor zijn opvatting zie het tweede deel van deze
bijdrage.
In 1905 heeft Salverda de Grave in een opstel ‘Enige woordafleidingen’ als eerste
ervan lawaai behandeld. Hij schrijft:
Men is, geloof ik, vrij algemeen overtuigd dat dit woord een hebreeuwse
oorsprong heeft. Dozy [...] leidde het af van een hebreeuwse term, die
‘utinam’ beduidt; van bevoegde zijde wordt mij echter medegedeeld dat
dit hebreeuwse woord hallewaai en niet lawaai luidt en tot de literaire taal
3
behoort. Eerder zou men in lawaai kunnen herkennen het hebr. lewaaye,
‘joodse begrafenis’; zoals men weet gaat deze gepaard met veel ‘lawaai’,
en het moet erkend dat vóór deze verklaring veel te zeggen valt; de
tegenstelling die wij aantreffen in de uitdrukking ‘purim en lawaai maken’
zou er te treffender door worden (Salverda de Grave 1905: 25).

1
2
3

Met dank voor commentaar, resp. handreiking, aan Hans Heestermans, rabbijn F.J. Lewis,
Ann Monseur, Walter Thys, Herman de Tollenaere en Dick Wortel.
Vergelijk in de Bijbel van Liesveldt [1532], Hier. 9, C: Bescict ende bestelt claechwiuen
dat si comen. In Deux Aes [1587]: Besorcht ende bestelt claechvrouwen, dat sy comen.
Bij J.L. Voorzanger en J.E. Polak Jr., Het Joodsch in Nederland [1915] lewaaje, zie
4

lewioh begrafenis, lijkstaatsie. Bij S.Ph. de Vries Mzn., Joodse Riten en Symbolen
270 [1968]: ‘Het uitgeleide - de Halwajáth hamméth of Lewajáh’.
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Een bezwaar tegen die afleiding is volgens Salverda de Grave ‘dat dit woord in onze
betekenis in het Jodenduits niet schijnt voor te komen en lewaaye, “begrafenis” juist
alleen aan de Hoogduitse Joden eigen is’. Het is duidelijk dat hij liever een andere
etymologie voor het woord wil zoeken, maar hij moet toch toegeven dat ‘de
mogelikheid of, als men wil, de waarschijnlikheid bestaat dat het joodse woord
invloed op de betekenis en misschien op de vorm heeft gehad van de oorspronkelijke
term’.
Hij laat de opvattingen hierover varen, omdat ‘Het schijnt’ dat gelawaai eerder
voorkomt dan lawaai, zodat men dan mag ‘veronderstellen, dat vóór het zelfst.
naamw. lawaai een werkwoord lawaaien bestond, waarvan het 't verbale subst. is’.
Daarmee, zo meent hij, ‘zou de hebreeuwse etymologie vervallen’. Hij neemt daarop
afscheid van het joodse lawaai en gaat de Franse toer op, in de verwachting lawaai,
‘een zeer jonge vorm’ (Salverda de Grave 1905: 29), en het oude, zuidelijke laweit
onder één etymologisch hoedje te kunnen vangen.
Fr. louvoyer ‘laveren’ heet in de zestiende eeuw loveer, en ‘van loveer komt bij
ons zowel laveren als laveien “leven maken” en lavei’. En lawaai zou ‘zeer goed
een dialektiese uitspraak’ kunnen zijn van lavei; hiermee worden lawaaien en laveien
dan, naar klank en ongeveer naar betekenis, aan elkaar gelieerd. Maar het lijkt hem
al met al toch zonderling, ‘dat, in het Vlaams, lavei niet in de zin van “lawaai”
voorkomt’ (Salverda de Grave 1905: 28).
Van Wijk vaart in 1912 in het Etymologisch Woordenboek, in zijn artikelen laveeren
en lawaai, geheel in het kielzog van Salverda de Grave en noemt lawaai ‘Wsch.
een - oorspr. dial.? - bijvorm van lavei (zie laveeren)’. Dit znw. zou van het ww.
laveien ‘over straat zwaaien’ gevormd zijn, ‘terwijl de vorm licht onomatopoetisch
gevoeld kon worden’.
Eveneens in 1912 verschijnt in afl. 8 last-leenen van het WNT het artikel lawaai,
bewerkt door J. Heinsius. Gewapend met citaten hoeft deze WNT-redacteur de
opvatting niet te delen dat gelawaai zou bestaan hebben vóór lawaaien. Het is
duidelijk dat hij, met in zijn spoor Van Haeringen (Van Wijk/Van Haeringen 1936)
met zijn ‘Misschien’ in plaats van ‘Wsch.’, kritischer staat ten opzichte van de theorie
van Salverda de Grave dan Van Wijk. Dat is niet te verbazen; hij had de beschikking
over een lexicologisch apparaat dat Van Wijk niet kende. In verband met een
mogelijke Hebreeuwse oorsprong van lawaai schrijft Heinsius ‘tegen de vroeger
veelal aangenomen verklaringen, o.a. uit hebr. lewaaye, joodsche begrafenis, zijn
verschillleende bezwaren aan te voeren’. Hiermee is hij weinig origineel; hij volstaat
immers met het aanhalen van Salverda de Grave. Beter had hij diens bezwaren
kunnen afzwakken door te wijzen op het een na oudste citaat van lawaai in zijn
artikel en wel dat uit Potgieter. Voor Heinsius is lawaai ‘Een voord van onbekenden
oorsprong dat alleen gebruikelijk is in N.-Nederl. en N.-Duitschl. (lewei: Ten Doornk.
Koolm.)’.
In zijn Etymologisch Woordenboek, een Aula pocket uit 1958 gebouwd op de
grondslag van het boek van Van Wijk, noemt Jan de Vries lawaai een dialectische
vervorming van lavei. In afl. 4 (1964) van zijn NEW bouwt De Vries hierop verder;
zijn conclusie luidt, dat lawaai met deze woorden (bedoeld is lavei en dergelijke)
samenhangt.
In de dertiende, door mij bewerkte uitgave van de pocket (De Vries/De Tollenaere
1983) is lawaai geheel opnieuw geschreven, en in de herdrukken sindsdien, helaas,
onveranderd gebleven. Ik schreef toen: ‘Lawaai gaat blijkbaar terug op een ouder
3

laweij (A. Fokke, Boertige Reis 5, 131 (1803), een verhollandsing van het
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vanouds in Zeeland, Vlaanderen en Brabant gebruikelijke laweit (Kiliaan 1574
lauweyt)’. Bij de Amsterdammer Arend Fokke (1755-1812), schrijver in boertige
trant, kennis van het Zuidndl. woord laweit veronderstellen en dit dan laten
apocoperen tot laweij, lijkt niet bijzonder snugger en is mogelijk te verklaren door
de grote haast waarmee, twintig jaar geleden, moest worden gewerkt.
In 1949, in een artikel handelend over allerlei Zuidnederlandse dialectwoorden
gevormd met onbeklemtoonde prefixen zoals ba-, ka-, la- en dergelijke, kwam de
Brabantse dialectoloog A.P. de Bont tot een nieuwe hypothese omtrent de oorsprong
van lawaai, dat volgens hem ‘tot heden nog in volslagen duisternis’ ligt. Tegenover
de door hem genoemde veronderstellingen plaatst hij een nieuwe hypothese: ‘Lawaai
is een afleiding van de verbale stam van het werkwoord waaien met behulp van het
zwakgeaccentueerde voorvoegsel la-’ (De Bont 1949: 37). Overtuigend is deze
opvatting niet. Lawaai ligt in zijn sfeer van ontstaan volkomen buiten de door hem
genoemde la-dialectwoorden en semantisch verband met waaien is ver te zoeken.
In 1975 zou De Bont zich erover beklagen dat zijn opvatting in het NEW van Jan
de Vries weinig effect heeft gesorteerd, ‘omdat men het blijkbaar niet heeft gezien’
(De Bont 1975: 29). Zijn conclusie luidt nu: ‘lawaai is een jong Hollands (Fries,
Gronings) woord, dat met behulp van het zwakbetoonde prefix la- gevormd is van
de stam van het werkwoord waaien’. Dat lawaai een jong Hollands woord is, kan
men geen ontdekking van De Bont noemen; uit het materiaal van het WNT was dat
in 1912 al volkomen duidelijk. Maar Fries, Gronings, bij hem genoemd samen met
Hollands, is een aberratie van de Noord-Brabantse dialectoloog. Beter is wat hij net
vóór het eind schrijft: ‘Mogelijk is het een Amsterdams woord’.
Het kleine artikel lawaai in P.A.F. van Veens Etymologisch Woordenboek met
zijn ‘vermoedelijk jongere vorm van laweit’, inclusief de datering 1827, is een kopie
van mijn foute hypothese uit 1983. In de bewerking van dit woordenboek door
Nicoline van der Sijs is mijn oudere datering [1803] overgenomen; jammer genoeg
past die niet geheel bij lawaai maar bij het laweij van Fokke. In haar magistrale
Etymologie in het digitale tijdperk dateert zij lawaai ook op [1803] en brengt het, in
hoofdstuk 3.5, onder bij ‘Etymologie onbekend’, m.i. ten onrechte (Van der Sijs 2001:
323). Hiermee maakt ze, met Heinsius in 1912 in het WNT, pas op de plaats.
In het begin van de twintigste, maar ook reeds in de negentiende eeuw, was men
er, blijkens het getuigenis van S. de Grave, nog algemeen overtuigd van de
4
Hebreeuwse oorsprong van lawaai. Na diens ‘francofiele’ afwijzing in 1905, maar
vooral natuurlijk door het enorme gezag van het etymologisch woordenboek van N.
5
van Wijk, die de Franse hypothese voetstoots had aanvaard, is dat anders geworden.
2

Onze oudste voorbeelden van lawaai: laweij in A. Fokke, B. R 5, 131 [1803] en
3

lawaai in B. R 133 [1827], beide in dezelfde context dus eigenlijk slechts één
bewijsplaats, zijn Amsterdams. Het eerste lijkt een hypercorrecte, verdeftigde spelling,
6
uit reactie tegen een Amsterdamse uitspraak /ai/ i.p.v. /ei/. In de derde druk van
de B R. heeft de uitgever na de dood van Fokke in 1812, laweij dan ook door

4

5
6

Was Salverda de Grave door Dr. A. Beets maar niet opmerkzaam gemaakt ‘op het art.
Gelawaai in het Ned. Wdb.’ - aan deel IV had Beets tegen het eind in 1899 nog gewerkt -,
dan was ons de etymologie voor zijn ongelukkig, Frans lawaai misschien gespaard gebleven.
Vgl. iets dergelijks bij de etymologie van sjouwen, zie TNTL 119 (2003), p. 240-245.
Bij de veronderstelling ‘verdeftigde spelling’ moet toch worden opgemerkt, dat Fokke in 1797
in een voorstadium van zijn Boertige Reis, t.w. in De Paketboot p. 186 schrijft gelawaij. De
uitgever Bohn te Haarlem emendeert dat in deel 1 [1826] van de B.R. tot gelawaai.
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lawaai vervangen. Dan volgt uit Potgieters Verschijning op Sinte-Lucie-Nacht (13
7
Dec. 1839) met Joodsch lawaai, met zijn veelzeggende associatie: joden = lawaai.
Een Hebreeuws-joodse verklaring past dus wel precies bij de plaats en de sfeer
waaruit het woord blijkbaar vandaan komt, te weten uit het aan joods leven en joodse
cultuur vanouds zo rijke Amsterdam. Van daar uit heeft lawaai zich over Holland en
8
vandaar ook over de rest van Nederland verbreid. Uit Amsterdam komt ook bargoens
9
lawaje ‘begrafenis’ en lawajen ‘mee begraven gaan’.
Honderd jaar geleden meende Salverda de Grave, dat men in lawaai het Hebr.
lewaaye ‘joodse begrafenis’ zou kunnen herkennnen; ‘zoals men weet gaat deze
gepaard met veel lawaai’. Dat laatste zal toen in Amsterdam mogelijk het geval zijn
4
geweest, maar in Joodse Riten en Symbolen , het boek van rabbijn S.Ph. de Vries
Mzn., heb ik daar voor die tijd geen bevestiging van gevonden.
Men kan zich afvragen of in de zeventiende eeuw en later, bij rouw en begrafenis,
klaagvrouwen bij Duitse en Poolse Jiddisch sprekende joden in Amsterdam geen
rol kunnen hebben gespeeld. Oostelijke joden met Jiddisch als voertaal stonden
dichter bij de oudtestamentische overlevering dan hun verwesterde geloofsgenoten.
De tekst van lawaai in het etymologisch woordenboek van het Spectrum zou beter
kunnen luiden als volgt:
2

3

LAWAAI laweij [1803]: Fokke, B.R. 5, 131, lawaai [1827]: B.R . 3, 133,
maar in 1797 (De Pakketboot 186) reeds gelawaij. Tegen het eind van
de 18de eeuw, in het aan Joodse traditie rijke Amsterdam, ontstaan uit
hebr. lewajáh ‘begrafenis, lijkstaatsie’. Er is geen enkel
etymologisch-historisch verband met het oude, algemeen zuidnederlandse
synoniem laweit.

2 Laweit
Lawaai en laweit zijn in het onze taal synoniemen die formeel op elkaar lijken. Mocht
er tussen lawaai en laweit geen etymologisch-historisch verband te vinden zijn, dan
betekent dat niet dat ze synchronisch volkomen los van elkaar zouden staan,
integendeel. In de zuidelijke gewesten van Nederland fungeert lawaai als de
Hollandse vorm naast of in plaats van het lokale laweit. In de noordelijke deelstaat
van België, thans officieel, maar taalkundig en historisch niet erg gelukkig,
Vlaanderen genoemd, fungeert lawaai in school- en schrijftaal als goed Nederlands
naast het eigen dialect. Laweit ontbreekt echter zowel in het Etymologisch
Dialectwoordenboek van A.A. Weijnen [1996] als in het West-Vlaams etymologisch
woordenboek [2002] van Frans Debrabandere. In dit laatste, omdat het woord, naar
de auteur me schreef, ‘eigenlijk al bovenregionaal Zuid-Nederlands is’. Het is me
bekend, dat sommige Noord-Brabanders er net zo over denken.

7
8
9

De Werken van E.J. Potgieter IX, 9 [1886].
Het oosten van Nederland kent lawaai vaak wel, maar als Hollands leenwoord; voor Deventer
en Zwolle zie De Bont 1975: 30.
E.G. van Bolhuis, De Gabbertaal [1937].
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2.1
J. Franck heeft alleen lawaai als lemma en noemt laweit helemmal niet (Franck
1884-1892). In zijn geheugen moet naast holl. lawaai een zuidelijk laweit hebben
gestaan. De verklaring van dat woord ontleent hij mogelijk aan De Bo. Voor de
etymologie van lawaai is zijn verhaal echter waardeloos. Franck brengt het
Amsterdams-joodse woord en een zuidelijk Nederlands met elkaar in verband. Dat
zal Salverda de Grave in zijn opstel Lawaai (Salverda de Grave 1905) ook doen,
10
zij het anders dan Franck. Ook L.W. Schuermans, Idioticon [1865-1870] blijft
mogelijk als inspiratie van Franck.
Vercoullie (1890) heeft als lemma Lawaai, laweit. ‘Oorsprong onzeker’ schrijft hij.
‘Volgens de meesten, komen beide uit Fr. l'aubade. [...] Volgens anderen, is alleen
laweit uit Fr. l'aubade, terwijl lawaai het Hebr. tuss. lewai = ach, zou zijn’. Zo staat
het ook in zijn tweede druk (1898), maar aan het eind heet het ‘Waarschijnlijker zijn
11
beide, evenals lavei, ontleend aan Fr. levée in de bet. van morgenbezoek’. In zijn
derde druk (1925) identificeert Vercoullie beide woorden niet meer, maar hij heeft
wel twee lemma's: een eerste lawaai: ‘oorspr. onzeker, wellicht bijvorm van lavei’,
en een tweede: laweit, lawijt en ouder lavuit, ‘oorsprong onbek.’. Duidelijk invloed
van Van Wijk (1912).
Van Wijk (1912) vermeldt aan het eind van zijn artikel lawaai, ten onrechte ‘de
bijvormen Kil. lavuyt, lauweyt met de bett. “scherts” e.dgl.’. In het kielzog van Salverda
de Grave noemt hij ze bijvormen, ik neem aan van lawaai; maar dat verklaart noch
lauweit noch lawaai.
Heinsius noemt in het WNT laweit een ‘woord van onbekenden oorsprong: de
gissing omtrent de herkomst, door S. de Grave in Taal en Letteren 15, 28 geopperd,
onderstelt te veel tusschenvormen waarvan het bestaan vooralsnog niet bewezen
is om aannemelijk te zijn’. Met dit oordeel kan men het eens zijn, maar wat de
oorsprong betreft ben ik iets minder skeptisch.
In haar Etymologisch Woordenboek noemt Nicoline van der Sijs, evenals haar
voorganger in 1989, de etymologie van laweit onbekend en dateert de variant lauweyt
[1574]; haar lemma laweyt dateert ze echter niet (Van Veen/Van der Sijs 1997).
Wat de etymologische woordenboeken en het WNT over laweit vertellen lijkt niet
erg bevredigend.

2.2
12

Bij Plantijn [1573] leest men: ‘Laweyt, oft lavuyt. L'aubade qu'on ioue en aucunes
villes sur le midy & sur le soir deuant l'hostel de la ville, & deuant tous les assistans.
Cantio honoraria’.

10

11
12

Laweit, o. gedruisch, gerucht, geschreeuw [...] Overal in Z.-Nederl. ook in N.-Br. Hoeufft, 353.
Laweit, ‘[...] het was een zang, muziek of spel waarmee men 's morgends vroeg iemand aan
zijn huis kwam vereeren. [...] Men ziet dus dat lauweit vroeger de huidige beteekenis van:
onaangenaam en verward gedruisch niet had’.
Salverda de Grave tekent hierbij aan, dat een bet. ‘morgenbezoek’ ‘voor zover ik weet, wel
aan lever, maar nooit aan levée is eigen geweest’ (Salverda de Grave 1905: 26).
Lavuyt in deze context is, zoals Heinsius in het WNT heeft aangetoond, evident een vergissing.
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Mr. J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen [1836] schrijft:

Lauweit. Men zegt hier veel, ‘twelk ook op sommige andere plaatsen van
ons land gehoord wordt, lauweit maken, voor veel gerucht, geraas maken.
Het eigenlijke woord is het verouderde auweit, van het Fr. aubade,
ochtendgezang, of gespeel ter eere van iemand. Kiliaan zet lauweijt ook
over cantio honoraria. ... De L in lauweit is gesproten uit de voorzetting
van het artikel in het Fransche l'aubade.
Schuermans (1865-1870), noemt Hoeufft en schrijft: ‘Laweit, lauweit is eigenlijk
auweit, van het lat. alba, of het fr. aubade’; aan het slot citeert hij Plantijn en verwijst
naar het Nederduitsch-Latijn Woordenboek van F. Pomey [Mechelen 1819].
Steunend op de voorgangers die hij echter geen van alle noemt in zijn naamlijst
van aangehaalde schrijvers, doet De Bo in zijn onvolprezen standaardwerk, het
Westvlaamsch Idioticon [1873], de oorsprong van laweit uit de doeken. Onder zijn
lemma laweit, laweet schrijft hij: ‘Van fr. l'aubade. Zie L’. Daar besteedt hij een hele
bladzij aan fonetische verschijnselen die met die klank verband houden en noemt
een aantal voorbeelden, een vijftal woorden, waarin de l aan het begin is overgewaaid
van het Franse lidwoord l', le, la, zoals in laweit uit fr. l'aubade of lomber < l'ombre.

2.3
De oudste bet. van laweit is ‘openbare muziekuitvoering’, met een eerste citaat uit
1483 en een laatste uit 1565 in het WNT. Van de tegenwoordige betekenis ‘rumoer,
spektakel, lawaai’ heeft het woordenboek geen oudere plaats dan Ogier, Seven
Hooftsonden 265 [1645], uit De Gramschap.
Laweit is duidelijk van Antwerpse komaf; de oudste voorbeelden zijn althans in
die stad te situeren en andere in de periferie: Bergen op Zoom, Merchtem. Ook de
afgeleide betekenis ‘kabaal, geraas, leven, getier’, eveneens aan het Franse woord
aubade in de zestiende eeuw en later eigen, is in die stad vertegenwoordigd, met
als oudste citaat dat van Willem Ogier [1618-1689]. Heeft de val van Antwerpen in
1585 verhinderd dat laweit het algemeen Nederlandse woord werd? Niet alleen op
het gebied van de scheepvaart heeft Amsterdam de rol van de Zuidnederlandse
metropool overgenomen.

2.4
In het begin van de vijftiende eeuw werd in het Frans albade ontleend aan prov.
albade (thans aubada ‘muziek in de ochtend’) en werd, naar aube ‘dageraad’, tot
aubade (Rey 2000). De Boergondische hertogen moeten l'aubade niet alleen naar
hun residentie in Brussel hebben meegenomen, maar ook aan Antwerpen
doorgegeven. Zijn leidende kringen daar het woord spoedig gaan gebruiken? Immers
anno 1483 is lauwyt reeds als leenwoord opgetekend en dlaweyt in 1494.
Aangenomen dat De Bo het met zijn verklaring bij het rechte eind heeft en niet
Salverda de Grave, die schrijft ‘het verschil in vorm verbiedt evenwel die afleiding
aan te nemen’ (Salverda de Grave 1905: 26), kan laweit blijkens de oudste Brabantse
vindplaatsen ontstaan zijn uit de l'aubade, waarin de het Nederlandse lidwoord is.
Daaruit kan aanvankelijk iets als *dlabaat zijn gezegd. Voor de over-
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gang naar het neutrale genus kan men uitgaan van sandhivormen als met of op
*dlabaat. Dat zou dan met verandering van de tot 't, en, bij slappe of slordige
uitspraak en met overgang van de labiale explosief tot dito spirant, *tlawaat zijn
ontstaan en dan als laweit zijn geschreven; op zijn Brabants dus, waarin een
schrijfwijze klein beantwoordt aan een uitspraak /klaan/. Als we van dit *tlawaat
uitgaan en het vergelijken met de uitspraak van laweit in het tegenwoordige Antwerps
13
dialect, dan constateren we een opvallende constantie. Die uitspraak mogen we
ook wel extrapoleren voor het laweit ‘kabaal, lawaai’ van Neel, de vrouw van
bootsgezel Dries, uit het Antwerpse kluchtspel De Gramschap [1645] van G. Ogier.
Een moeilijkheid is, niet het ontlenen van l'aubade in Antwerpen en omgeving,
noch de snelheid waarmee een Frans woord, dat pas in de vijftiende eeuw in de
Franse schrijftaal optreedt, zijn intrede doet in Brabant, maar dat het reeds aan het
14
eind van diezelfde eeuw daar opduikt in de verbasterde vormen *dlauwyt [1483]
en dlaweyt [1451], die toch een behoorlijke incubatietijd in de lokale volkstaal schijnen
te veronderstellen.
Het is echter maar de vraag of er sprake kan zijn van een incubatietijd van het
Franse woord in Antwerpen, Bergen op Zoom en Merchtem. Gaat men af op het
materiaal in Littré (1863) en het artikel aubade bij Rey (2000), dan lijkt het of aubade,
de ‘francisation’ van een Oudprovençaals woord, in Frankrijk geen groot succes is
geweest, behalve in de zestiende eeuw met de ironische betekenis ‘kabaal, lawaai’.
Voor ‘l'aubade qu'on ioue en aucunes villes sur le midy & sur le soir deuant l'hostel
de la ville’ (Plantijn [1573]) vereist dlaweit in principe wel een Frans model, maar of
dat model nu bij de Antwerpse burgerij algemeen bekend was, is zeer de vraag.
Nog meer te betwijfelen valt, of men wel vertrouwd was met de spelling van het
uitheemse woord. Het trefwoord aubade staat in 1573 weliswaar bij Plantijn, maar
betekent dat niet in de eerste plaats, dat een bewerker, Madoets of iemand anders,
het uit een Frans woordenboek heeft overgenomen?
Ik houd het erop, dat l'aubade in Antwerpen en zijn omgeving slechts bij een kleine
groep van personen mondgemeen kan zijn geweest en in zijn Franse schriftbeeld
maar spaarzaam vertegenwoordigd. Zij die de costumen op schrift hadden te stellen,
moesten het noodgedwongen doen met de klanken die ze opvingen van de heren
van de wet en geheel zonder de steun van het uitheemse geschreven woord.
Die zo net veronderstelde Antwerpse taaltoestand is niet in tegenspraak met wat
bekend is over de lotgevallen van het leenwoord aubade in het latere Nederlands.
Dit werd behandeld in Supplement, Eerste deel, 16de afl. [1955] van het WNT door
C.H.A. Kruyskamp. Het oudste voorbeeld aldaar komt uit het woordenboekje van
Koerbagh [1668]; in de naar de klank geschreven vorm obade is het echter in de
15
zeventiende eeuw [1618 → 1626] in Holland niet ongewoon.

13
14

15

Zie Blancquaet 1953: 89 over de Ndl. tweelank ei die in Antwerpen als /a:ə/ wordt uitgesproken.
In Mertens en Torfs 1847, 3: 469: lauwyt. Het is duidelijk dat de auteurs de bedoelde tekst
niet weergeven in de spelling anno 1483, maar in die van hun eigen tijd. Wat heeft in de
originele Antwerpse oorkonde gestaan? Ann Monseur van het Antwerpse Stadsarchief schreef
me op 3 maart 2004; ‘Ik ben bang dat het niet zo eenvoudig is de oorspronkelijke tekst van
het citaat van Mertens en Torfs op te sporen’. De ‘Hs Chronijk’ van Mertens en Torfs is niet
in het bezit van het Stadsarchief. Vermoedelijk zal er niet lauwyt maar dlauwyt hebben gestaan.
Dat de voorheen in het Zuiden gebezigde vorm al(le)bade zou berusten op sp. albada, zoals
Kruyskamp schrijft, kan men betwijfelen; bestaat dit sp. woord wel? Mogelijk is al(le)bade
ontstaan uit de Oudfranse vorm albade [15de e.], vóór die, onder invloed van aube, tot aubade
werd.
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Conclusie: het zuidelijke laweit houdt etymologisch geen enkel verband met het
jongere noordelijke lawaai.
In het etymologisch woordenboek van Het Spectrum zou het volgende lemma
niet misstaan:
LAWEIT dlaweyt [1491], dlauweyt [1553-54], laweyt [1565] en Plant.
[1573], lauweyt Kil. [1574] ‘openbare muziekuitvoering’; vandaar ironisch
‘rumoer, lawaai’ [1645]. Blijkens de oudste brab. vindplaatsen ontstaan
uit de l'aubade, waarin de het ndl. lidwoord is. Het algemeen zuidndl.
woord voor rumoer, lawaai.
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Boekbeoordelingen
Een leven in woorden, J.H. van Dale, schoolmeester - archivaris taalkundige / Lo van Driel. - Zutphen: Walburg pers, 2003. - 448 p. ISBN
90-5730-257-8 Prijs: €34,50
‘Kijk maar in Van Dale’. In dit zinnetje is Van Dale al bijna een eponiem en betekent
zoveel als ‘woordenboek bi] uitstek’, ‘woordenboek met gezag’.
Wie was deze Van Dale, die, zoals ingenieur Diesel aan de dieselmotor of de
landbouwschoolleerlinge Buitje Jansma aan de beroemde aardappel, zijn naam
leende aan het woordenboek en werd opgenomen in het Nederlandse lexicon? Hoe
kwam het dat juist Johan Hendrik van Dale, de stille, afgezonderde onderwijzer aan
de periferie van het lexicografische gebeuren in het midden van de negentiende
eeuw, voortleeft in ‘het woordenboek tout court’? Waarom niet eerder: ‘Kijk maar in
De Vries’ of ‘Kijk maar bij Kruyskamp’?
Lo van Driel heeft in Een leven in woorden, J.H. van Dale, schoolmeester archivaris - taalkundige, het portret van Van Dale willen schilderen dat hem uit die
historische vaagheid moet halen.
Jan Hendrik van Dale leefde kort, van 1828 tot 1872, en woonde zijn hele leven
in Sluis, in een uithoek van Nederland. Hij was daar hoofdonderwijzer en
gemeentearchivaris, met brede belangstelling zowel voor taaldidactiek vanwege
zijn eerste beroep, als voor regionale geschiedenis in verband met zijn tweede. Hij
schreef veel over deze twee aandachtsvelden (de bibliografie in Van Driel beslaat
ruim 200 titels), maar de verspreiding van zijn artikelen en boeken reikte vaak niet
verder dan zijn eigen regio. Geen van de componenten van zijn biografie lijken de
onwankelbare plaats van zijn eponiem te rechtvaardigen. Het zijn eerder elementen
van een verborgen en stoffig bestaan. Op een enkele onderwijshistorisch
geïnteresseerde na die Van Dales suggesties voor zinsontleding wil natrekken, zou
de man dan ook zijn vergeten, als er niet ook zijn woordenboek was.
Ongelukkigerwijs is er maar weinig over Johan Hendrik bekend. Zijn zoon had
het familiearchief gedeponeerd in het stadsarchief van Sluis, de werkplek van zijn
vader immers. In 1944 werd dit archief en daarmee alle nagelaten papieren van
Van Dale door brand verwoest. Daardoor lijkt Van Dale zo goed als uitsluitend voort
te leven in het product dat zijn naam draagt.
De historische ankers die Van Driel ten dienste staan zijn zwak; ‘Vrij snel was
echter duidelijk dat een echte biografie onmogelijk was’ zegt Van Driel zelf in zijn
nawoord (307-308). ‘Biografie’ staat dan ook bescheiden, in donkergrijs op zwart,
op het stofomslag en hoewel de ambigue titel Een leven in woorden wel als een
cryptische omschrijving van ‘biografie’ lijkt te zijn gekozen, is er weinig stof voor de
aankleding van de persoon. Nu moeten we ons tevreden stellen met de kruimels
die toevalligerwijze niet in rook zijn opgegaan.
Van Driel brengt zijn streekgenoot (hij benadrukt dat) omstandig in beeld, is een
onderhoudend en origineel schrijver en laat z'n lezers, om het beeld door te zetten,
van ieder kruimeltje proeven alsof het een taartpunt was. Soms werkt dat averechts.
De eerste helft van het boek bevat wijdlopige uitweidingen over het voorgeslacht
van Jan Hendrik tot in de zeventiende eeuw, over zijn voorkomen (zijn lengte is
nageplozen in het keuringsrapport voor het leger - de kopie daarvan wordt op pagina
36 bijgesloten - en dit is aanleiding tot beschouwingen over de lichaamslengte van
de taalkundigen uit die tijd), over zijn gezin en gezondheidstoestand, over Sluis en
westelijk Zeeuws-Vlaanderen, en over zijn twee beroepen. Bij elke gelegenheid
wordt de lezer vergast op een omstandige uiteenzetting, over de stand van de
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medische wetenschap, over het instituut huisonderwijzer en de
onderwijsgeschiedenis in het algemeen, over de geschiedkundige
wederwaardigheden van Zeeuws-Vlaanderen, over de taal- en letterkundige
congressen en de rol van de Vlaamse Beweging in het midden van de negentiende
eeuw enz., enz.
Taalkundig interessant wordt het boek pas als Van Driel de lexicograaf Van Dale
ten tonele voert. En juist op dat punt valt het boek tegen. Niet alleen komt de relatie
tussen Matthias de Vries en Van Dale in verband met diens niet-toetreden tot de
redactie van het WNT (zie vooral E. Sanders, ‘Waarom zei Van Dale nee tegen het
WNT?’ In: Trefwoord 6 (1993), p. 46-51. Ook in N. van der Sijs (red.):
Woordenboeken en hun makers. Den Haag, 1998, p. 60-66) niet uit de verf, maar
ook de kwestie waarom juist hij nu door de uitgevers van het WNT werd aangezocht
om het woordenboek van Calisch en Calisch van 1864, door de in datzelfde jaar
inge-
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voerde nieuwe spelling van De Vries en te Winkel onbruikbaar geworden, te
bewerken en onder zijn naam uit te geven, blijft onduidelijk. In de drie eerdere studies
over Van Dale komt de lexicograaf juist wel, maar de persoon Van Dale niet
aansprekend in beeld (zie P.G.J. van Sterkenburg, Johan Hendrik van Dale en zijn
opvolgers. Utrecht/Antwerpen, 1983, en naast de al genoemde publicatie van E.
Sanders ook diens, ‘Johan Hendrik van Dale (1828-1872): maker van een half
woordenboek’. In: Trefwoord 3 (1992), p. 30-39 (ook in Van der Sijs (1998), p.
45-59)). Van Driel maakt dat laatste ruimschoots goed door Van Dale in zijn tijd en
streek te plaatsen, maar laat merken hem als lexicograaf niet hoog aan te slaan.
De bewerking van Calisch en Calisch zou voornamelijk bestaan in het aanpassen
van de spelling (Van Driel 2003: 234) en het opnemen van nieuwe woorden uit het
WNT, voornamelijk plantnamen en chemische termen. Van Driel noemt dan wel
een mogelijke bron van herkomst van de door Van Dale toegevoegde plantennamen,
maar volstaat verder met de opmerking dat Van Dale te zwaar leunt op Calisch en
Calisch; van een historisch onderzoek naar zijn andere bronnen komt het niet. Van
Driel lijkt meer waardering voor de schoolgrammatica's van Van Dale te hebben
dan voor het lexicografisch werk: in zijn eindoordeel noemt hij Van Dale een ‘toevallig
lexicograaf’, en dat klinkt onverbiddelijk.
Dat neemt niet weg dat Van Driel een fraai ogend boek heeft geschreven, met
veel informatie over het Zeeuwse intellectuele leven in het midden van de
negentiende eeuw, met een uitgebreid register op persoonsnamen dat het tot een
naslagwerk maakt en vooral met een indrukwekkende collectie brieven van Van
Dale, tachtig pagina's lang.

Joep Kruisen

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
In het theater van de Gouden Eeuw heeft vaak muziek geklonken. Natascha
Veldhorst stelt in haar proefschrift over muzikale scènes op het Amsterdamse toneel
tussen 1600 en 1700 zelfs dat in elk van de meer dan 1500 overgeleverde stukken
muziek gemaakt werd (p. 35). Ze bewijst deze stelling niet, maar tamelijk zeker is
toch wel dal in 75% van de opvoeringen zang en/of instrumenten te horen waren.
Hoewel de toneelstukken slechts spaarzaam regie-aanwijzingen bevatten, weten
we via de contrafactuur inmiddels immers voldoende van liedformules en verder
ook van de opvoeringsgewoonten om muzikale passages met redelijke zekerheid
te identificeren. In het kader van het VNC-project Muziek op het toneel van de
Gouden Eeuw (onder leiding van Louis Grijp (Meertens Instituut) en Hubert Meeus
(Universiteit Antwerpen)) beschreef en ontleedde Natascha Veldhorst de
Amsterdamse toneelpraktijk, voor het toneel in de Zuidelijke Nederlanden rondt
Ingeborg de Cooman momenteel haar dissertatie af.
Veldhorst voert in haar vlot leesbare en goed geïllustreerde - maar helaas op
glanzend papier gedrukte - boek een breed uitwaaierend panorama van muzikale
scènes op. Daarbij blijkt dat de muziek ook in het theater in haar twee voornaamste
functies gebruikt werd: als de afspiegeling van een (hogere) harmonie en als de
bedrieglijke, opzwepende verleidster. Wat betreft de rol tussen de andere
drama-elementen valt te constateren dat het streven om de muziek te integreren in
de loop van de eeuw plaatsmaakte voor een versierende tendens. De uitvoering
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was doorgaans eenvoudig: meestal ging het om eenstemmige coupletliederen met
instrumentale variaties, door de acteurs zelf gezongen (en soms gedanst). Het
theatrale effect werd dus met eenvoudige middelen bereikt. De zeer variabele praktijk
geeft echter verder weinig aanleiding tot overkoepelende conclusies: er was geen
specifiek repertoire voor het toneel, oude en nieuwe melodieën werden door elkaar
gebruikt. Evenmin golden er conventies als in de opera, waar vaste toonsoort,
ritmiek, maatsoort of melodische lijn de scènes typeerden. Hoogstens was de
combinatie van verschillende instrumenten aan een bepaalde sfeer of thematiek
gebonden. Veldhorst veronderstelt dat er waarschijnlijk veel door de muzikanten
per plekke werd bedacht en uitgeprobeerd (p. 57). Zo werd de toneelpraktijk dus
deels door conventies, deels door ongeschreven regels bepaald.
Om de vloed van gegevens uit de 800 stukken die Veldhorst bekeek toch enigszins
te kunnen ordenen, heeft ze een gelukkig ijkpunt gekozen: het toneelrepertoire van
de Amsterdamse schrijver Jan Harmensz. Krul (1601-1646), die in 1634 de
Musyck-Kamer oprichtte: een theaterstichting met als doel poëzie en muziek op
toneel te brengen en de muziek van haar stiefmoederlijke behandeling te verlossen.
Hoewel de kamer met het Pastorel Muzykspel van Juliana en Claudiaen groots
geopend werd, ging ze waarschijnlijk
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al binnen een jaar failliet. Dat schaadde de reputatie van Krul echter niet: hij schreef
naast toneel volop liederen en werd maatgevend in de theatermuziek. Uit het
toneelwerk dat hij tussen 1627 en 1637 maakte, heeft Veldhorst vijf typen scènes
gedestilleerd waarin (bij Krul dus) altijd muziek voorkwam: de wachterscène, de
gevangenisscène, de serenade, de offerscène en de slaapscène. Aan de hand van
Kruis stukken analyseert ze het gebruik van deze taferelen in de dramatische situatie
en beschrijft ze ook hun toneelmatige traditie, opbouw en vaste ingrediënten (zang,
melodie, instrumenten), voor zover die achterhaalbaar waren.
De analyses van de dramatische situaties in Kruls stukken zijn op zichzelf over
het algemeen overtuigend en er laten zich ook grote lijnen afleiden, bijvoorbeeld
over het traditionele en stereotiepe karakter van de scènes en over het onderscheid
tussen hogergeplaatsten en lagergeplaatsten - de laatsten zongen veel meer dan
de eersten. Sommige scènes hebben vaste instrumenten: de dreiging van gevaar
in de wachterscène bijvoorbeeld vergt een trompet, de liefde in de serenade en de
slaapscène vergt een viool. Maar tegelijk is de praktijk ook grillig en dat bemoeilijkt
de duiding van de taferelen wel. In de beschrijvingen van de talrijke variabele
elementen die Veldhorst met de verschillende scènes verbindt is daardoor niet
overal een rode draad te ontdekken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het hoofdstuk over
de wachterscène, met een veelvuldige wisseling tussen de heroïek van de krijgsman
en het dageraadsritueel, en voor het gedeelte over de slaapscène, waarin onder
meer verschillende soorten slaap voorbijtrekken. Hier kan ik de redenering niet
overal volgen. Veldhorst stelt dat de muziek als bed welmster van het verstand de
personages én de toeschouwers in slaap suste en het publiek liet geloven dat op
het toneel geen realiteit maar een droom vertoond werd (p. 173). Die voorstelling
van zaken lijkt me niet zo aannnemelijk: het publiek werd niet in slaap gesust maar
lette scherp op omdat het wist dat de slaap van het personage een voorbode was
van belangrijke droomtaferelen en van verwarring over de vraag droom/realiteit lijkt
me al helemaal geen sprake.
Het is daarbij ook de vraag of alles wat te horen was als muziek ervaren werd.
Bij hondengeblaf en sleutelgerammmel bijvoorbeeld (p. 57) is er volgens mij eerder
sprake van geluids- dan van geïntendeerde muzikale effecten. En waarom muziek
die in de ruimte (bijvoorbeeld van boven of van achter) klonk een extra betekenislaag
zou creëren (p. 58-59), snap ik niet goed: de gehele theatrale ruimte leende zich
immers voor allerlei soorten effecten, onder andere de muzikale. Bij alle concentratie
op muzikale elementen vind ik de omgang met de melodieën wat ongelukkig.
Natuurlijk heeft Veldhorst gelijk dat een systematisch onderzoek naar keuzepatronen
voor dit boek onmogelijk was, maar een aparte beschouwing met een indruk van
haar bevindingen (typen melodieën, enkele beroemde melodieën) was toch op z'n
plaats geweest. Nu moeten we het doen met wat algemene observaties over de
liedcultuur (p. 37-45), incidentele verwijzingen in de noten die verder niet toegelicht
worden (bijvoorbeeld naar de ‘Lofzang van Maria’, ‘Branle Parthenice’ en ‘Kooker
Jansze’ in noot 93, p. 209) en verspreide algemene conclusies die niet op duidelijke
argumentatie berusten (bijvoorbeeld p. 142: ‘Men gebruikte melodieën die op dat
moment in de mode waren, meestal ongeacht het karakter ervan’).
In het algemeen ontbreken in de redeneringen nogal eens de feitelijke
onderbouwingen, bijvoorbeeld in de stelling dat gevangenisscènes tot 1600
gesproken werden (p. 89) en in de beschrijving van een offerscène, waarbij herders
‘volgens een tevoren vastgesteld patroon’ over het toneel lopen (p. 135). Waar dit
op duidt is onduidelijk: is het Veldhorsts aanname of is er een bewijs in de
regie-aanwijzingen (p. 145) of wordt het afgeleid uit de beschrijvingen van De
Lairesse (p. 143)? Ook is met altijd duidelijk hoe algemeen geformuleerde
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bevindingen (gevangenisscènes konden ook zonder muziek opgevoerd worden (p.
97); hetzelfde geldt voor de droom en de serenade) tot stand gekomen zijn en hoe
ze doorwerken in de conclusies over de scènes.
De problemen rond de betekenisgeving worden vooral veroorzaakt door de
verleidelijke overvloed aan gegevens, waarin de Krulliaanse uitgangsscènes wel
een zekere ordening aanbrengen (de bijlage op p. 190-191 bewijst dat deze typen
vaak voorkwamen), maar het anderzijds toch niet mogelijk maken overal scherpe
lijnen door het theatercorpus te trekken. Terecht stelt Veldhorst dan ook dat er nog
meer scènes te onderscheiden zouden zijn, bijvoorbeeld rond thema's als brief,
bruiloft, banket, herberg, afluisteren, waanzin, echo, arbeid, neerdalende personages.
Deze groep is gevarieerder dan die bij Krul, maar op de verhoudingen tussen de
twee gaat Veldhorst niet in.
Natuurlijk is het verleidelijk om in een onderzoek naar 800 toneelstukken op foutjes
te wijzen. Zo wordt de hoofdpersoon uit een van Voskuyls stukken in plaats van
Pandosto consequent Pandostos genoemd en ontbreekt de poëzie van Hooft in de
bibliografie. Het zou ook handiger geweest zijn als een deel van de bewijsvoering
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niet in de noten (die overigens niet overal volledig zijn in hun bronverwijzing) maar
in de hoofdtekst was geplaatst. Maar dat zijn ondergeschikte punten. Belangrijker
vind ik enkele omissies in het auteursdomein die tot vertekende conclusies leiden.
Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de onderschatting van de rol van poëzie en toneel
van Hooft. Dat heeft tot gevolg dat steeds Rodenburgh als trendsetter wordt
beschreven, wat goed spoort met de duidelijk meer praktijk- dan theoriegerichte
tendens in het corpus, maar toch de vraag overslaat welke plaats Rodenburgh
tussen zijn tijdgenoten had en welke invloed bijvoorbeeld Hoofts Granida en Baeto
uitoefenden. Die twee stukken gaven al zoveel liedmateriaal (zoals hier en daar
door Veldhorst wordt aangewezen) dat de uiteindelijke conclusie dat Hooft zich
vooral op de reien concentreerde een verrassing is (p. 180). Ook de inschaling die
in diezelfde conclusie ten deel valt aan Abraham de Koning, als niet-vernieuwende
auteur, moet wel op onbedoelde negatie van feiten berusten: hij is namelijk een van
de weinigen (naast Vondel) die christelijke offerscènes gebruikt (evenals trouwens
muzikale herder- en slaapscènes).
Krijgt de rijkheid van het materiaal in deze veelomvattende studie dus nog niet
overal haar volle gewicht, dit boek is een schatkamer die tot verdere studie verleidt.

Lia van Gemert
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Marco Prandoni
Badeloch: de constructie van een tragisch vrouwenpersonage
Abstract - This article reconsiders the role of Gijsbreght's wife Badeloch in Vondel's
tragedy Gysbreght van Aemstel. On this female character totally different critical
views have been expressed: exemplary wife, or hysterical woman and unnatural
mother. An analysis focalising on her shows that the actualisation by the
spectator/reader of a wide range of tragic and epic intertexts concerning heroines
(Andromache; Creusa; Louise de Coligny; Machtelt van Velsen) produces
genderdetermined expectations of Badeloch's role in the plot and her ultimate fate.
However she gradually outgrows these intertexts, staging her own model of femininity,
at the edge of gender transgression.
1

1 Inleiding

‘Hoe vele mannen, die sedert 1637 den Gijsbreght van Aemstel hebben zien
opvoeren, hebben een Badeloch, tot steun en hulp in den strijd des levens, aan hun
zijde gewenscht?’ Met deze sarcastische pointe beëindigt Jorissen anno 1877 zijn
2
beschouwing van Badeloch in Vondels Gysbreght van Aemstel (1637). Hij verwerpt
de burgerlijke kleingeestigheid van deze ‘dwingzieke vrouw’ die ‘tot allerlei kunstjes,
zelfs tot flauwvallen, de toevlucht neemt - alles met het enige doel, opdat hij
[Gijsbreght] zijn plicht, zijn ridderplicht, die hem verdediging van zijn burcht en van
zijn trouwe onderzaten gebiedend voorschrift, zal verzaken’ (Jorissen 1879: 121).
Van een geheel andere aard, maar even kritisch, is de analyse die Maljaars anno
2001 van haar geeft: ze is ‘ongehoorzaam’, ‘ongelovig’, ‘cynisch’, ‘hysterisch’ en
uiteindelijk ook ontaard, aangezien haar keuze voor de man boven de kinderen
wordt er ‘onnatuurlijk en dus onchristelijk’ benoemd. En samenvattend: ‘Het donker
van Badeloch doet het licht van Gijsbreght nog sterker uitkomen’ (Maljaars 2001:
158).
Deze stemmen gaan tegen de communis opinio over Badeloch in die in haar
traditioneel het toonbeeld van trouwe en liefhebbende echtgenote ziet; een mening
die Vondel zelf waarschijnlijk toegedaan was, aangezien hij in het ‘Voorspel’ schreef:
‘Vrouw Badeloch, die op Kreüse slaet,/ Verbeeld ons, hoe getrouw en teder/ Oprechte
liefde in rampen is belaen/ Met haer beminde wedergade’ (43-46). Schommelende
waardebeoordelingen als deze heeft Badeloch trouwens met zo goed als alle
personages in de tragedie gemeen - Gijsbreght in primis - en hangen meestal samen
3
met de uiteenlopende interpretaties van het werk in het algemeen.

1
2
3

Met hartelijke dank aan Lia van Gemert en Marleen Mertens.
Ik citeer de tragedie (voortaan Gysbreght) naar Smits-Veldt 1994.
Schenkeveld-van der Dussen, in haar typologische studie van de vrouwenfiguren in Vondels
werk, aarzelt over de interpretatie van Badeloch en ziet van een duidelijke stellingname af
(Schenkeveld-van der Dussen 2002: 6).
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Ik zal me hier niet bezighouden met een alomvattende interpretatie van de tragedie.
In plaats daarvan concentreer ik mij op de analyse van Badeloch, met een focus
op het vrouwenpersonage alleen. Dit betekent dat er niet zal worden ingegaan op
bijvoorbeeld de positie vanuit welke Gijsbreght in de echtelijke confrontatie
argumenteert. Die komt maar terloops en niet systematisch ter sprake en zal elders
bediscussieerd worden, met het uiteindelijke doel om het ‘krachtenveld tussen de
personages’ (Korsten 2001: 88) in kaart te brengen. De bedoeling van deze bijdrage
is om een intertekstuele analyse aan Badeloch als tragisch vrouwenpersonage te
toetsen. Ik zal met andere woorden de intertekstuele velden proberen te traceren
waarin ze zich inschrijft: zowel de door de toeschouwer/lezer geactualiseerde
generische intertekst(en), als de vaak daarmee samenhangende genderintertekst(en)
die de verwachtingen van het publiek van tevoren sturen over de rol van het
4
vrouwenpersonage in de actie en haar uiteindelijke lot.
Zoals uit de analyse zal blijken, zijn de generische interteksten die geopend
kunnen worden diachronisch heel breed (van Homerus tot Hooft!) en vertakt, zowel
episch als tragisch. Vaak gaat het niet om directe citaten, maar om doorklinkende
elementen in een wemeling van aan elkaar verbonden teksten, met steeds
terugkerende situaties. Het dominante literaire patroon is episch: Vergilius' Aeneis
5
II. Maar terwijl de epische intertekstualiteit tot nu toe enige aandacht heeft gekregen,
is de tragische nog bijna onontgonnen terrein gebleven. In zijn boek over de invloed
van Seneca op het Nederlandse toneel verbaasde Worp (1977: 211) zich bijvoorbeeld
over de al met al geringe aanwezigheid van Senecaanse elementen in de Gysbreght.
Deze elementen zijn echter ruim onderbelicht gebleven. De Gysbreght dient dan
wel vooral in het intertekstuele veld van het Senecaanse historietoneel van de eerste
decennia van de zeventiende eeuw thuisgebracht te worden, een genre dat door
Heinsius in 1602 werd ingehuldigd met zijn Auriacus, sive libertas saucia, over de
moord op Willem van Oranje. Mede vanwege Heinsius' aansporing tot de
tragedieschrijvers in zijn proloog om nationale stof te behandelen, bloeide het
6
historiedrama vervolgens op de Nederlandse planken. Naast Duyms en Van
Hogendorps Oranje-drama's (van 1606 en respectievelijk 1616) zijn Hoofts Geeraerdt
van Velsen (1613) en Baeto (1617) daar de bekendste voorbeelden van. Vondel
beschouwde zijn Gysbreght als een voortzetting van de Geeraerdt van Velsen en
sloot zich aan bij de werken die nationale stof behandelden (in Nederland en elders
in Europa): in de ‘Opdracht’ verwees hij naar beide tragedies van Hooft (r. 24-29).
Dat de Gysbreght met dit intertekstuele web van Senecaanse historiespelen
verbonden moet worden, is al door de kritiek geopperd (Bloemendal 1997: 177-178),
7
maar wat nog ontbreekt, is een grondige studie van deze intertekstualiteit.
Dit artikel wil een eerste stap in deze richting zetten voor wat Badeloch betreft.
Ik zal haar aandeel in de actie volgen vanaf haar eerste optreden in het derde be-

4
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6
7

Zie vooral Meijer 1996: 18-65. Anders dan Meijer, die het begrip intertekstualiteit breed hanteert
voor ‘de betekenis die tot stand komt door relaties van de tekst met elementen uit de hele
culturele ruimte’ (wat zij een cultuurtekst noemt: Meijer 1996: 33), beperk ik me echter strikt
tot literaire intertekstualiteit. Zie ook Jongeneel 2001; Korsten 2002.
Hermann 1928; Van der Paardt 1987.
Zie Duits 1990: 28; Meijer Drees 1993: 245-246.
Wel voor de droomvertellingsscène: Strengholt 1980.
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drijf: de droomvertellingsscène (paragraaf 1); haar jammerklachten als bekend wordt
dat de vijanden de stad zijn binnengedrongen (paragraaf 2); de lange confrontatie
met Gijsbreght (paragraaf 3); en uiteindelijk de ontknoping met Rafaëls verschijning
(paragraaf 4).
Ik zou niet weten hoeveel mannen onder de toeschouwers van vandaag Badeloch
aan hun zijde zouden wensen (en hoeveel vrouwen Gijsbreght dan?). Andere vragen
wens ik te stellen: hoe komt dit vrouwenpersonage tot stand? Aan welke literaire
antecedenten roept ze in het publiek herinneringen op? In hoeverre stelt ze iets
nieuws voor? Welke invulling van vrouwelijkheid geeft ze? Hoe positioneert ze zich
in de discussie? Hoe gaat ze met de mannelijke personages om en de mannelijke
personages met haar? Hoeveel zichtbaarheid krijgt ze? Hoeveel discussieruimte
en stem? In hoeverre is ze een stuwende kracht in de plot?

2 ‘Een droom bezwaert mijn hart. gezichten doenme schroomen’: de
droomvertellingsscène
Het derde bedrijf opent met Badelochs vertelling aan Gijsbreght over een bange
droom. Ze had juist haar feestkleren aan en stond op het punt naar de Kerstmis te
gaan, toen ze op een stoel aan het sluimeren raakte en door de schim van haar
8
overleden nicht Machteld van Velsen werd bezocht. Machteld berichtte haar in
paniek over de ondergang van Amsterdam en drong erop aan om zo spoedig mogelijk
met haar gezin te vluchten. Bij haar ontwaken is Badeloch diep verontrust.
Badelochs woorden zijn een weefsel van beroemde literaire droomvertellingen.
Herinneringen aan de scène van Seneca's Troades waar Andromache over de
gezichtsverschijning van haar dode man Hector vertelt (436-258), zijn verweven
met toespelingen op de bron van Seneca zelf: de passage uit de Aeneis waar Aeneas
de verschrikkelijke droomverschijning beschrijft van dezelfde Hector (II, 270-297).
Als wij nu de aandacht verschuiven naar de Renaissancistische tragedie, kunnen
we het intertekstuele veld verder uitbreiden. Badeloch vindt in Gijsbreght een
troostende steun. Hij toont zich liefdevol en zorgzaam (752-755), maar tevens ook
resoluut. Men kan aan dromen geen enkel waarheidsgehalte toekennen:
De droomen zijn bedrogh. ghy vreest uit misverstand (759).

Hij heeft kennelijk niet al teveel moeite om de voorspellende kracht van dromen af
te doen. En toch gaat hier een intertekst mee open. De episode van de dialoog
tussen een vrouw die paniekerig reageert op een onheilspellende
gezichtsverschijning en een ander personage dat haar probeert gerust te stellen
door haar te verzekeren dat dromen bedrog zijn, vormt een vast ingrediënt van het
9
Senecaanse toneel. De meest in het oog springende overeenkomsten met de
Gysbreght-scène tonen de Oranje-dramas's. Strengholt (1980: 32-33) focust in het
bijzonder op

8

9

Dat Badeloch op een stoel inslaapt, is een toespeling op Hoofts Geeraerdt van Velsen waar
Machtelt na de openingsmonoloog op een stoel in slaap valt (127 e.v.). Badelochs omkleden
verwijst naar de scène in Baeto waar Baeto en Rycheldin zich omkleden voor het feest dat
de koningin georganiseerd heeft (677 e.v.). Het feest wordt Rycheldin fataal; in de Gysbreght
komen de protagonisten integendeel nooit in de kerk.
Zie Smits-Veldt 1991: 49.
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Van Hogendorps Truer-spel. Ik vind dit een gelukkige keuze. Het Treur-spel klinkt
inderdaad duidelijk mee in de Gysbreght, terwijl dit niet even zeker valt te bewijzen
voor Heinsius' Auriacus of Duyms Moordadich stuck. De stereotiepe scène met de
droomvertelling is daar al een goed voorbeeld van. Bij Heinsius en Duym ziet Louise
in haar droom de (nog levende) prins van Oranje: hij voorspelt zijn eigen dood
(Auriacus 1545-1575; Moordadich stuck 1008-1025). Van Hogendorp grijpt echter
terug op het model van Seneca (en Vergilius) en laat de schim van Louise's vader
aan zijn dochter verschijnen: Gaspard de Coligny, vermoord tijdens de
Bartolomeüsnacht samen met Louise's eerste man. Bovendien raakt Louise bij
Heinsius en Duym pas in het vierde bedrijf de inhoud van haar droom kwijt in de
aanwezigheid van een typisch Senecaanse bijfiguur, terwijl bij Van Hogendorp de
vertelling al in het derde bedrijf geanticipeerd wordt bij Louise's eerste optreden, en
de toehoorder haar man zelf is, samen met de hofmeester. Door deze veranderingen
krijgt de droomvertelling een centrale plaats in de handeling en wordt de intieme
band tussen de echtelieden nog meer aangescherpt.
Deze onderlinge genegenheid voert ongetwijfeld ook de boventoon in de
verhouding tussen Gijsbreght en Badeloch. Maar ik vind het interessant om de rollen
van de man en de vrouw in deze verhouding nader te bepalen. Zoals we zagen
heeft de droomvertellingsscène de generische functie om een specifieke epische
én tragische intertekst te openen. Nu blijkt deze intertekst zeker niet genderneutraal
te zijn. Integendeel zelfs; de droomvertellingsscènes kunnen haast een ‘gendered
genre’ bij uitstek genoemd worden met vast genderpatroon. Vrouwen treden er als
hevig geëmotioneerden op; terwijl het aan de mannen is om ze gerust te proberen
te stellen. Zoals Strengholt subtiel opmerkte, ‘[is] het omgekeerde in een
10
zeventiende-eeuws spel eigenlijk ondenkbaar’ (Strengholt 1980: 32). Ook in de
Gysbreght is Badeloch ‘benauwd en bang’ (750), ‘bevende en bevreest’ (819), terwijl
Gijsbreght haar sust door het belang van de droom te bagatelliseren. Bij de
toeschouwer/lezer die deze scène in het licht van de intertekst interpreteert, ontstaan
verwachtingen die mede gendergebonden zijn: hoewel het vrouwenpersonage het
enige is dat de ernst van de situatie inziet, zal zij door een ‘tragische ironie’
(Strengholt 1980: 31) niet geloofd worden door het mannenpersonage. De paniek
waarin ze nu verkeert is al een voorbode van de ellende die haar straks waarschijnlijk
ten deel zal vallen en die zij op geen enkele manier zal kunnen afwenden. Met deze
scène begint ze zich dus in een bepaalde tragische vrouwentypologie te voegen:
tevergeefs vervuld van onheilspellende voorgevoelens, bang voor de toekomst,
machteloos, niet in staat om haar eigen lot te beïnvloeden.
Er zijn toch belangrijke afwijkingen van deze Gysbreght-scène ten opzichte van
de geopende intertekst. Allereerst de beknoptheid, vergeleken bij de eindeloze
discussies in de Oranje-drama's waar Louise's onbeheersbare angst centraal staat.
Afgezien van de droomvertelling voert Louise nog lange gesprekken met Willem en
met wijze secundaire personages die aan de hand van moraalfilosofische begrippen
proberen haar van haar irrationele en voor haarzelf onverklaar-

10

In een passage uit Van Hogendorps Truer-spel vertelt Willem aan Louise dat ook hij door
onheilspellende dromen wordt gekweld. Maar dan stelt hij met nadruk dat hij zich daar nooit
door heeft laten beïnvloeden. (1311-1313). De rolomkering dient als exemplarisch
‘tegenvoorbeeld’.
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bare angsten af te helpen. Haar gemoedstoestand is aan de rand van de psychische
12
stoornis.
Bij Badeloch zit het anders. Volgens Strengholt (1980: 34) is het verschil
structureel: met het binnenstormen van Peter komt er plotseling een einde aan het
gesprek tussen de echtelieden. Ik merk echter op dat Badeloch al vóór Peters
binnenkomst zelf de discussie had stopgezet met de woorden ‘ick ben mijn uur
verslaepen,/ om na de kerck te gaen. 't Is Spade’ (825-826), kennelijk in een poging
tot zelfbeheersing. Er valt bovendien uit geen enkel element op te maken dat
Badeloch, afgezien van de recente droom, in de ban verkeert van een langdurige
innerlijke kwelling; laat staan dat zij psychisch gestoord zou zijn. Deze afwijking van
de intertekst houdt zeker verband met de verschuiving in de drama-conceptie: de
morele instructie van de Oranje-drama's die mede door de genderrepresentatie
13
werd overgebracht - standvastige Willem versus onstandvastige Louise - is bijna
helemaal verdwenen.

3 ‘Hier mee ga ick mijn' man, naest God mijn toevlucht, quijt’: de
vervroegde rouwklacht
Terwijl Gijsbreght de Schreierstoren beklimt om een indruk van de situatie te krijgen,
geeft Badeloch zich over aan een jammerklacht. Ze betreurt het lot van Amsterdam
en van haar man die zich dag en nacht tevergeefs voor zijn stad heeft ingezet. Vaak
heeft zij hem in een droevige toestand gezien, afgemat en ‘met traenen op de
kaecken’: ‘En vroegh ick, wat hem deert? hy zucht, en antwoord niet,/ en kropt zijn
hartewee, en dubbelt zijn verdriet’ (859-860). Deze onthulling van een aspect uit
hun privé-leven geeft aan hoe intiem de relatie is tussen de echtelieden: Badeloch
heeft als enige toegang tot Gijsbreghts innerlijke leven en zwakheden - tot op zekere
hoogte althans, aangezien hij zijn zorgen niet onder woorden brengt.
Daarna vergelijkt ze het veel gelukkigere leven van arme mensen met dat van
de hooggeplaatsten, vaak het slachtoffer van lotswisselingen:
Hoe veel geluckiger zijn arme en slechte dorpen,
En hutten laegh gebouwt, min stormen onderworpen
Dan eenigh heeren huis (861-863).

Dit is een grondmotief van Seneca's toneel en een bekend thema in de
Renaissancistische literatuur - vooral in de pastorale werken. Het eerste
aanknopingspunt is

11
12

13

Zie Van Gemert 1994. Het stoïsche referentiekader van de Auriacus krijgt in het Truer-spel
christelijke connotaties (zie Smits-Veldt 1982).
Eerst oppert Willem dat de oorzaak van haar staat haar ‘swaermoedigh bloedt’ zou kunnen
zijn (1245). Vervolgens gaat de hofmeester uitvoerig in op een mogelijke verstoring van haar
humorale balans (1398 e.v.). Louise geeft hem deels gelijk (1407), maar voegt eraan toe dat
zij zich zo voelde ook voor de Bartolomeüsnacht. Duits 2004 toont dat Hoofts Machtelt als
een melancholica kan beschouwd worden. Van Hogendorps Louise deelt dus, tenminste tot
op zekere hoogte, deze karakterisering. Maar eerder dan van directe invloed zou ik van een
brede intertekst spreken. Al in de eerste Oranje-drama's zijn er tekenen van Louise's stoornis
te bespeuren. Bij Heinsius beklaagt ze zich dat zij geen lust meer heeft in wijn of voedsel en
dat het haar bijna onmogelijk is om slaap te vatten (1158-1166). Bij Duym zegt ze: ‘Ick neem
verdriet int aenschouwen des daeghs claerheyt’ (988).
Zie Bloemendal 1997: 110-111.
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echter in Van Hogendorps Treurspel te zoeken. In het vierde bedrijf geeft Louise
een lange verzuchting prijs over de gevaren van de prinselijke staat en over de
noodzakelijkheid om de ‘natuur’ te volgen. Dan roept ze uit:
Ach Hemel waert u lust/ en wilde ghy dat geven/
Dat heden ick verliet dit grootst opsichtich leven/
En myn vertrock in stilt/ in enen hutjen laech (1743-1745).

Het ‘hutjen laech’ is een hint naar het intertekstuele verband. Vondel condenseert
de veel uitvoerigere moraalfilosofische discussie uit de brontekst, door een
bescheiden toespeling.
Badelochs algemene bespiegeling mikt natuurlijk op haar eigen situatie. Over
leed kan ze wel meepraten (865): in een reeks retorische vragen van groeiende
intensiteit vraagt ze zich af welke foltering haar bespaard is gebleven vanaf haar
trouwdag. De conclusie die zij uit haar levenservaring trekt, toegepast op de huidige
situatie, is lapidair, zonder ruimte voor illusies:
Hier mee ga ick mijn' man, naest God mijn toevlucht, quijt (872).

Badelochs jammerklacht domineert de scène gedurende Gijsbreghts afwezigheid.
Dezelfde structurele functie zal haar tweede beknoptere verzuchting in het vijfde
bedrijf vervullen, terwijl Gijsbreght een uiterste uitval uit de burcht waagt (1521-1527).
Er doet zich hier een frequent gendergebonden onderscheid voor tussen
exterieur-daad-activiteit (mannelijk) en interieur-bespiegeling-passiviteit (vrouwelijk).
In deze ‘dialectics of inside and outside’ krijgt de vrouw meestal een ‘inward-looking’
plaats toebedeeld, van iemand die commentaar levert op wat zich ‘buiten’ afspeelt
14
waar ze geen enkele greep op heeft (Padel 1983: 14-15). In dit kader dient
Badelochs klacht weer beschouwd te worden als een ‘gendered genre’, in
tegenstelling bijvoorbeeld tot Gijsbreghts innerlijke verteerdheid: voor hem gaat het
wél om een gevoelige gemoedstoestand, maar uit zorg voor zijn stad en sowieso
beheerst, zodat de bezorgdheid juist niet klacht wordt. Jammerklachten zijn
integendeel ‘the female genre par excellence’ (Suter 2003: 18). Men hoeft maar
15
aan de ‘matière de Troie’ te denken om zich te realiseren in hoeverre het
vrouwenpersonage stereotiep met klagende uitbarstingen wordt geassocieerd.
Slachtoffers van de geschiedenis, gemarginaliseerd en buitengesloten uit het
mannelijke veld waar beslissingen worden genomen en acties uitgevoerd, rest er
de vrouwenpersonages vaak niets anders dan de rouwklacht - over de val van hun
stad of de dood van hun dierbaren. Naast het Homerische epos bieden Euripides'
Hekabe en De Trojaanse vrouwen, in de zeventiende eeuw vooral bekend door de
bewerking in Seneca's Troades, het exemplarische voorbeeld van vrouwen die zich
aan oneindige jammerklachten overleveren. Zelfs vóór de vertaling van Seneca's
Troades (De Amsteldamsche Hecuba, 1626) had Vondel voor een transpositie van
het hartverscheurende jammergeschrei van Hecuba en Andromache in Hierusalem
verwoest gezorgd (1620). Dochter Sion beweent daar breidelloos de val van Jeru-

14

15

Een pathologisch geval van paniekerige ‘inwardness’ is dat van Hoofts Machtelt. Ze weigert
om uit haar kamerraam te kijken, waar haar verkrachter graaf Floris gevangen wordt
meegesleept. Hier hebben we met een vrouw te maken die zich vanwege het seksuele geweld
obsessief van de buitenwereld afsluit.
Zie Smits-Veldt 1986: 278-294.
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zalem. Na de klacht waarmee ze het toneel betreedt, geïnspireerd door Hecuba's
openingsmonoloog in Seneca's Troades, wakkert ze zelf het leed van de koren
16
aan. Ik vind de aanhef van deze koorzang veelbetekenend:
Nature [...]
Ontbind den band, die noch houd 't vrouwelyck geslacht
Aen deernis strengh verplicht, door een verborgen kracht (768-778, passim).

Deze ‘natuurlijke’ band toont het duidelijkst aan welke functie de vrouw toegemeten
krijgt en zelf aanvaardt: als slachtoffer aan het geweld overgeleverd, kan ze niets
anders doen dan dat geweld passief aanschouwen en betreuren, en ondergaan.
Louise de Coligny vervult b.v. de van haar verwachte rol van rouwklager uitvoerig.
Na Willems dood kan ze zich openlijk aan het verdriet overleveren. Er is zelfs geen
sprake meer van een negatieve beoordeling van haar hartstochtelijkheid: ze doet
gewoon ‘wat een vrouw behoort te doen’ (Bloemendal 1997: 110).
Vaak moet dit soort vrouwenpersonage zich echter al vooraf schikken in haar rol
van rouwklager, nog vóór de dood van haar dierbaren waarvan ze onheilspellende
17
gevoelens heeft. Hier kan er sprake zijn van een ‘proleptic lament’ (Fantham 1982:
18
315 over de vervroegde rouwklacht van Andromache voor Astyanax). Het epische
oervoorbeeld daarvan is Homerus' Andromache, in haar laatste gesprek met Hector
(Ilias VI). Voor haar is het zo goed als zeker dat hij in de strijd zal vallen en dat zij
weduwe zal worden (407-410). Als hij uiteindelijk vertrekt, keert Andromache huilend
terug naar het koninklijke paleis, omringd door het jammergeschrei van haar
dienaressen die hem al als dood beschouwen (495-502). Dat deze voorgevoelens
wel degelijk gefundeerd waren, blijkt aan het einde van de Ilias die afsluit met de
rouwceremonieën voor Hectors begrafenis en het gehuil van de Trojaanse vrouwen.
Ook Badelochs verzuchting valt in brede zin te beschouwen als een vervroegde
rouwklacht voor Gijsbreght. De conclusie spreekt in dit opzicht heldere taal (‘Hier
mee gae ick mijn' man [...] quijt’, 872). Ook later, als Arend alleen uit de strijd
terugkeert, vraagt ze hem tot twee keer toe of Gijsbreght gesneuveld is (1074-1075)
alsof ze dat al zeker wist. Aan het einde van Arends verslag, als deze zijn hoop
uitspreekt dat God zijn broer zal sparen, werpt ze hem tegen:
Een hoopelooze hoop. och Gijsbreght, lieve heer,
Ick reken hem al dood, en zie hem nimmer weer (1237-1238).

Zoveel zekerheid put Badeloch uit een pragmatische inschatting van de situatie
(Peter heeft zonet vastgesteld dat het met Amsterdam gedaan is), maar misschien
nog meer uit haar eigen levenservaring. Sinds haar trouwdag heeft het leven haar
niets anders dan ellende gebracht en nu heeft ze alle redenen om te vrezen dat het
toppunt van verdriet is bereikt, met Gijsbreghts dood.

16
17

18

Zie Konst 1993: 48.
In de openingsmonoloog van de Geeraerdt van Velsen vertelt Machteld dat haar man haar
verboden heeft om ‘'t weeuwelijcke kleedt’ te dragen terwijl hij nog leeft. Daarbij spreekt ze
de vrees uit dat ze het toch zal moeten aantrekken, na zijn dood (95-98).
Zie ook Suter 2003: 4; Sancisi-Weerdenburg 1995: 14. Deze studies nemen Alexiou 1974
als uitgangspunt.
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Als ick den ganschen tijd mijn levens overreken,
Van mijne bruiloft af, van dat ick zat verlooft:
Wat stormen zijn my niet gewaeit over het hoofd? (866-868).

Badeloch blikt op haar eigen leven terug. Deze pijnlijke beweging van ‘terugkijken’
plaatst haar nog nadrukkelijker binnen een specifieke vrouwentypologie. Het gaat
om vrouwen die een brede ervaring van het leed achter de rug hebben, een soort
van ‘overlevenden’. Ze meten telkens weer de draagwijdte van hun verlies en ellende
breed uit en als gevolg daarvan vrezen ze steeds het ergste voor te toekomst. Men
19
hoeft maar te denken aan Hecuba en Andromache in de ‘matiére de Troie’. Het
oervoorbeeld is echter weer het Homerische epos. In Ilias VI blikt Andromache
treurig terug op een leven vol ellende: na de slachting van haar familie door Achilles
rest haar niemand anders dan Hector die voor haar vader, moeder, broeder en man
tegelijk is (413-430). In deze brede intertekst schrijven de Oranje-drama's zich
openlijk in, zoals ook de Gysbreght, wellicht vooral via Van Hogendorps Truer-spel.
Louise heeft in haar jeugd traumatische ervaringen meegemaakt: in de
Bartolomeüsnacht heeft ze in één klap haar vader én haar eerste man verloren. Zelf
is ze nauwelijks aan het geweld ontkomen. Dit krijgen we bij Van Hogendorp te
horen uit de woorden van Gaspard de Coligny's schim, als Louise over zijn
droomverschijning vertelt (vss. 1247-1294). Een passage is vooral opmerkelijk:
Maer al te wel becleet met lijtsaemheyt geduldich/
U/ die van 't ongeval de stormen menichfuldich/
Soo dickwil stuers gewayt syn over 't jeuchdich hooft (1275-1277).

Deze metaforische ‘stormen’ die ‘over het hoofd zijn gewaaid’ verbinden binnen het
intertekstuele web Louise en Badelochs levenservaringen. De figuur van Louise de
Coligny profileert zich dus duidelijk achter die van Badeloch. De actualisering van
Louise's antecedent doet onheilspellende voortekens ontstaan omtrent Gijsbreghts
lot en dat van Badeloch met het zijne. In deze genderintertekst krijgt de vrouwelijke
protagonist, als achtergelaten slachtoffer, alleen de rouwfunctie ter ere van de
overleden man toebedeeld. En juist deze functie maakt Badeloch zich eigen, zelfs
vóór Gijsbreghts dood.
Aan het einde van Arends verslag geeft ze definitief alle hoop op. Op dit moment
heft de ‘Rey van Burghzaten’ de koorzang ‘Waer werd oprechter trouw’ aan waarin
de huwelijksliefde in mystieke termen wordt bezongen. Een van de ‘emblematische’
beelden die zij scheppen, is die van de tortelduif die op een dorre tak het verlies
van haar beminde betreurt: een verwijzing naar een embleem dat voor echtelijke
trouw staat, maar ook voor weduwschap (Scholz-Heerspink 1974-1975: 572). Daarna
wendt de rei zich naar Badeloch:
Zoo treurt nu Aemstels vrouw [...]
Zy rekent Gijsbreght nu al dood (1275-1278 passim).

19

Wat Hecuba betreft, in hel stoïsche toneel van Seneca en van veel Renaissancistische
tragedies gaan deze bespiegelingen vergezeld van een morele boodschap: ze drukken de
vergankelijkheid van het geluk in het aardse bestaan uit. Dit is ook het geval met Dochter
Sion in Hierusalem verwoest (Konst 2003: 127 e.v.).
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Het laatste gebed aan God om haar van dit kruis te verlichten, kondigt echter nieuwe
20
hoop aan.

4 ‘'k En sal van 't huis niet scheiden/ noch scheep gaen zonder u, mijn
heer, mijn waerde man’: de echtelijke confrontatie
Na de weigering om op het verzoek van de Heer Van Vooren in te gaan zich aan
de vijand over te geven, is Gijsbreght bereid om alles te wagen in een laatste aanval
op de soldaten die het slot belegeren. Daarvoor wil hij echter zijn gezin op een schip
zetten, in de hoop dat zij ergens een veilig toevluchtsoord zullen vinden. Op dit
moment breekt het conflict met Badeloch uit, omdat ze pertinent weigert scheep te
gaan zonder Gijsbreght en hem achter te laten, met de zekerheid dat hij zal sterven.
Deze discussie actualiseert een breed en prismatisch intertekstueel veld, of liever
gezegd een combinatie van meerdere en subtiel met elkaar verweven interteksten.
Op de Aeneis wordt er in het hele dispuut maar één keer openlijk gezinspeeld.
Als Gijsbreght, ten einde raad door Badelochs weigering hem te gehoorzamen zijn
vertrouwelingen oproept om zich weer in het gevecht te storten, vraagt Badeloch
hem om ook haar en de kinderen zijn lot te laten delen (1776-1778). Hetzelfde
verzoek doet Creüsa aan Aeneas. Hij is radeloos vanwege zijn vaders weigering
om met hem te vluchten en beslist daarom zich opnieuw in het gevecht te storten
om daar de dood in het harnas te gaan vinden. Creüsa valt dan op de knieën. Ze
klemt zich aan Aeneas' voeten vast en tilt de kleine Ascanius naar zijn vader op. Ze
smeekt hem om hen mee te nemen, als hij vastberaden is om te sterven (II, 675).
Het is merkwaardig dat wij hier de aaneenschakeling van de gebeurtenissen in de
Aeneis exact weergegeven aantreffen: eerst het toerusten van de tot het uiterste
gedreven man, dan de smeekbede van de vrouw. In een fragment van de lange
Gysbreght-scène wordt de tekstuele constellatie van de brontekst dus bewaard. De
intertekstuele hint is daarmee geactiveerd: maar juist deze actualisering laat ons
zien in hoeverre de Gysbreght zich van die intertekst verwijdert. Dit is vooral aan
het vrouwenpersonage te zien: waar Creüsa niets anders doet dan smeken en nog
wel op haar knieën, terwijl ze met een stil gebaar Ascanius naar zijn vader optilt,
beperkt Badeloch zich niet tot jammerklachten. Ze durft wel degelijk de confrontatie
met haar man aan te gaan en voert vurige argumentaties om haar standpunten te
verdedigen. Daardoor wint de scène aan dramatische spankracht. In de Aeneis
geeft Creüsa's smeekbede zelfs tot geen enkele discussie aanleiding: Aeneas
reageert er niet op. In de Gysbreght botsen integendeel twee sterk geprofileerde
persoonlijkheden, pal tegenover elkaar geplaatst.
Zo'n boeiende discussiescène eist een uitbreiding van het intertekstuele veld. Ik
denk dat de afscheidsscène van Ilias VI tussen Hector en Andromache - een ver
antecedent van de zonet besproken scène in de Aeneis - hierbij betrokken kan
worden, als beroemd model voor een confrontatie tussen echtelieden: ook daar
staat het toekomstige lot van het gezin centraal - van het kind en van de straks naar

20

Zoals het embleem zelf, waarbij een epigram hoort dat als strekking het vertrouwen in God
heeft (Scholz-Heerspink 1974-5: 572).
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alle waarschijnlijkheid weduwe, als de man in de strijd sterft. Zoals we zagen, klinkt
deze ‘echtelijke intertekst’ vaak mee in de Gysbreght, mede door de bemiddeling
van het renaissancistische historietoneel: de lange dialogen tussen Louise en Willem,
maar ook de maar liefst drie scènes in de Geeraerdt van Velsen waar Machtelt en
Geeraerdt in gesprek raken (349-387; 805-832; 1214-1239).
Maar er is nog een intertekstueel veld dat daarbij geopend kan worden: dat van
Seneca's Troades, in de scène waarin Andromache tegenover Ulysses staat, die
de uitlevering van de kleine Astyanax voor het offer opeist. Het belang van deze
intertekst zit hierin dat hij de vrouw wél binnen een vurige confrontatie plaatst, maar
niet met haar echtgenoot en dus buiten de familiedimensie en wat eraan gepaard
gaat: de gevoelssfeer maar ook de hiërarchische verhoudingen tussen echtelieden.
Sterker nog: ze wordt geconfronteerd met een achterbakse en gehate vijand. Het
feit dat Andromache's verzet tegen Ulysses steeds weer, en soms letterlijk, in
Badelochs replieken aan Gijsbreght meeklinkt, draagt ertoe bij dat het idyllische
kader van de echtelijke verhouding deels verstoord wordt: de twee gesprekspartners
raken langzamerhand maar duidelijk van elkaar vervreemd. Laten we nu dus deze
intertekst openvouwen. In Seneca's Troades heeft Andromache haar zoontje in
Hectors graftombe verborgen, maar Ulysses komt daar al gauw achter, ook al doet
21
Andromache alsof het kind inmiddels dood is. Als Ulysses dan dreigt om het graf
te vernietigen in plaats van Astyanax' offer te brengen, wordt Andromache voor een
beangstigende keuze gesteld: het graf van haar man ofwel het leven van haar
zoontje te redden? In een lang terzijde overweegt ze de twee mogelijkheden:
Quid agimus? animum distrahit geminus timor:
Hinc gnatus, illinc conjugis chari cinis.
Pars utra vincet? (640-642)

[Rampsaligh mensch wat raed? wat sultghe best bestaen?/ Een' dobble
vreese breeckt mijn hart nu in twee stucken:/ Hier komtme 's mans
gebeente, en daer mijn soontie rucken,/ Wat syde of 't winnen wil?
22
(896-899)]
Andromache slingert een twintigtal versregels lang heen en weer tussen enerzijds
echtelijke liefde - of liever gezegd eerbied voor de nagedachtenis van haar man en moederliefde anderzijds. Dit is ook een grondthema in de confrontatie tussen
Gijsbreght en Badeloch: hij probeert een beroep te doen op haar moederliefde en
‘plicht’ om vooral haar kinderen te beschermen; zij stelt integendeel haar echtelijke
band voorop en weigert haar man aan zijn dood over te laten.
GIJ: Zult ghy de oirzaeck zijn dat beide uw kinders sneven?
BA: Ick zou om eenen man wel bey mijn kinders geven (1701-1702).
Poteris nefandae deditum mater neci
Videre? poteris celsa per fastigia
Missum rotari? potero; perpetiar; feram,
Dum non meus post fata victoris manu
Jactetur Hector (649-53)

21
22

Vondel had deze scène al in Hierusalem verwoest geïmiteerd (1777 e.v.).
Ik citeer Seneca's tekst naar de Amsterdamse editie van Farnabius (1632). Voor zijn
vertaling (uit 1626) combineerde Vondel tal van edities, maar het meest raadpleegde
hij die van Farnabius (eerder gepubliceerd in 1613 in Londen en in 1625 in Franckfurt),
zoals Geerts 1932 aantoont.
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[Hoe sultghe konnen sien dat uw geliefde soon/ Gemartelt worde, en sterf
soo veel' vervloeckte doon?/ Hoe sultghe konnen sien, met onbetraende
kaecken,/ Hem komen rollen neer van d'hooge toorendaecken?/ Och ja,
en met geduld, als slechts 's verwinners hand/ Mijn' Hector na sijn' dood
niet stroye langs de strand (907-912)]
Een uiterst retorische monoloog is een levendige dialoog geworden. Andromache's
psychomachia (Fantham 1982: 302) over een abstract vraagstuk wordt in een open
discussie omgezet die de indruk opwekt van echtheid en diepe persoonlijke
betrokkenheid. Maar de intertekst biedt meer dan alleen inzicht in Vondels structurele
keuzes. De focus op het vrouwenpersonage toont aan dat Badeloch tot een bepaalde
tragische vrouwentypologie hoort die de echtgenoot als middelpunt van het leven
stelt, zo nodig zelfs boven de geliefde kinderen. Andromache, die de westerse
literatuur is ingegaan als ‘symbool voor echtelijke liefde en trouw’
(Sancisi-Weerdenburg 1995: 6), waarbij men spreken kan van ‘a nearly worship of
her husband’ (Fantham 1982: 303), is daar het prototypische voorbeeld van. We
moeten ons niet laten misleiden door haar eindeloze pendelbeweging tussen man
en zoon: haar aarzeling komt alleen voort uit het feit dat Hector al dood is. In een
apostrof tot hem stelt ze hem juist gerust: het enige wat haar in Astyanax aanstaat,
is Hector zelf (644-645). In Astyanax leeft Hector voort en het kind zal op een dag
zijn vader kunnen wreken.
Ook voor Badeloch gaat haar man boven alles. De ‘band des echts’ is voor haar
nog sterker dan die met de kinderen (1719-1720). Heel haar leven draait om hem.
Deze overtuiging wordt het duidelijkst verwoord in een repliek aan Gijsbreght die
tegen de kleine Veenerick heeft gezegd dat zijn moeder zich niets van hem aantrekt:
Met smarte baerde ick 't kind, en droegh het onder 'thart.
Mijn man is 't harte zelf. 'k Heb zonder hem geen leven (1708-1709).

Het is een opmerkelijke repliek. Niet alleen onderstreept Badeloch nog eens haar
totale afhankelijkheid van haar man; ze weerlegt Gijsbreghts beschuldiging dat zij
geen goede moeder zou zijn met een soort van toe-eigening van het moederschap
en van wat het biologisch impliceert: zie de verwijzing naar de weeën. Daaruit blijkt
haar ergernis om de pogingen van haar mannelijke gesprekpartners (niet alleen
Gijsbreght, ook Peter: 1719) om moederschap steeds als argument te gebruiken
om hun doel te bereiken. Dat Badeloch geen monsterlijke vloek uitslaat, blijkt
trouwens ook uit het feit dat dezelfde boodschap al in de vierde rei, vlak voor de
echtelijke confrontatie, was verwoord:
De band, die 't harte bind
Der moeder aen 't kind,
Gebaert met wee en smarte,
Aen hare borst met melck gevoed,
Zoo lang gedraegen onder 't harte,
Verbind het bloed.
Noch sterker bind de band
Van 't paer, door hand aen hand
Verknocht, om niet te scheiden (1245-1253).
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In Badelochs woorden klinkt de echo van het koor: de naweeën en hier ook de
borstvoeding duiden op de biologische kracht van de band tussen moeder en kind.
Maar hoe sterk deze band ook is, nog sterker is die tussen echtelieden. Ook de rei
schept een hiërarchie tussen de twee verbintenissen, steunend op de theologische
autoriteit van St. Bernhard de Clairvaux in een van zijn preken op het Hooglied die
23
in de koorzang verwerkt wordt. Het zal nu duidelijk zijn geworden hoe ongepast
het is om van Badeloch als een ‘ontaarde moeder’ te spreken. Het is wél waar dat
deze ontaardheid door Gijsbreght en Peter gehanteerd wordt als argumentatief
wapen: ze willen haar in een hoek drijven door haar te waarschuwen tegen ‘ongepast’
gedrag voor een moeder. Maar ze weet zich daaruit te redden.
Badelochs ‘keuze’ voor haar man betekent trouwens geenszins een gebrek aan
moederliefde. Haar zorg (en bezorgdheid) voor de kinderen blijken vooral uit een
passage die direct verband houdt met de Senecaanse brontekst. Als haar dochter
Adelgund zich aan haar vastklemt, bang voor wat haar overkomen zal als de vijanden
het slot zullen binnendringen, drukt Badeloch haar eigen machteloosheid zo uit:
Och dochter, moeders troost is krancke toeverlaat.
De klockhen deckt vergeefs het zidderende kiecken
Voor den doortrapten vos met schaduw van haer wiecken:
Hy grijptze beide, en stroit de pluimen in den wind,
En koelt zijn' lust, en ruckt de moeder van het kind (1696-1700).

Deze vergelijking met het plattelandsleven grijpt openlijk terug op de Troades. Als
Astyanax zijn moeder smeekt zich over hem te ontfermen, reageert Andromache
zo:
Quid meus retines sinus,
Manusque matris? Cassa praesidia occupas.
Fremitu leonis qualis audito tener
Timidum juvencus applicat matri latus;
At ille saevus matre summota leo,
Praedam minorem morsibus vastis premens
Frangit vehitque: talis e nostro sinu
Te rapiet hostis (790-7)

[Wat houdghe mijnen schoot,/ En 'smoeders hand, die is een ydele hulp
ter nood:/ Als 't teeder kalf sich by de moeder weet te vlyen,/ Wanneer
het brieschen hoort de leeuwen van ter syen:/ Maer het verwoede dier
de moeder wijcken doet,/ En soeckt den mindren roof, die 't met sijn' tand
bebloed/ Verscheurt, verruckt en sleept: soo sal u wt mijne armen/ De
24
vyand rucken oock (1093-1100)]
Aangezien het beroep op haar ‘moederplicht’ op niets is uitgelopen, proberen Peter
en Gijsbreght haar langs andere wegen om te praten. Weer gaat het om een
gendergebonden argument: in dramatische oorlogsomstandigheden zijn vrouwen

23
24

Zie Maximilianus 1968: 351-352.
Vondel zinspeelt mogelijk op de tekst van Euripides' De Trojaanse vrouwen (750-751)
die ten grondslag ligt aan de Senecaanse passage: ‘Waarom grijp je mijn mantel vast
en kruip je/ Als een vogeljong onder mijn vleugels weg?’ (in de moderne vertaling van
Koolschijn). Vondel had waarschijnlijk de verwijzing naar Euripides kunnen vinden in
een van de becommentarieerde edities die hij gebruikte.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

109
nutteloos, zoniet een sta-in-de-weg. Broer Peter zegt: ‘En vrouw gedijt tot last: zy
weet niet uit te rechten’ (1721). Badeloch reageert daarop als een leeuwin:
Bestelme slechs een zwaerd, ick ben bereid te vechten,
Te sterven aan de zy van mijnen vromen man (1722-1723).

En als Gijsbreght haar herinnert dat zij ‘een vrouwen hart’ heeft (1724), werpt ze
baldadig terug:
Neem eens de proef daer van.
Heldinnen stonden eer als onbeweeghde posten.
De faem van vrouwen roemt die stad en volck verlosten.
Uw moeder Baerte toont hoe veel een vrouw vermagh,
Wanneer zy Ysselstein verdedigt jaer en dagh (1724-1728).

Wat opvalt is vooral Badelochs zelfbewustzijn en assertiviteit. Ze pakt het
genderdiscours vastberaden aan in een bevlogen taal die de heroïsche
ondernemingen van vrouwen in de verdediging van hun steden en volkeren bezingt.
Het eerste deel herinnert aan de ‘querelle des femmes’ die in het vroegmoderne
Europa bloeide met opsommingen van vrouwen die op allerlei gebieden uitblonken,
25
ook in de oorlog. Maar ook los van de querelle kende de Republiek een
mythevorming rond patriottische heldinnen die in de Opstand hun belegerde steden
26
mee hadden verdedigd. Ook het slot is opmerkelijk. Badeloch ziet van een te
abstract betoog af door het voorbeeld aan te halen van Gijsbreghts moeder. Nog
een keer wordt de toon van retorisch dispuut vermeden: we blijven in een
familieperspectief. Badelochs tactiek is duidelijk. Aan de ene kant bestrijdt ze het
stereotiepe beeld van vrouwelijke zwakheid; aan de andere kant herinnert ze
Gijsbreght aan de figuur van zijn eigen moeder, waartegen hij heel erg opkijkt, zoals
zonet uit het conflict met de Heer Van Vooren is gebleken (‘Mijn moeder leerde my,
dat ick geen' raed zou leven/ Met vyanden, waer van men 't argste moet vermoeden’,
1602-1603).
Badelochs strijdlust strookt trouwens ook met de houding van Andromache in
Seneca's Troades. Ondanks haar innerlijke verscheuring toont ze zich moedig en
bereid om te vechten voor de bescherming van haar zoon en van haar mans
graftombe. Openlijk daagt ze Ulysses uit (669-670). Daarna vergelijkt ze zichzelf
met een ‘ferox Amazon’ (672-673) die de vijandige troepen velt en met een bacchante
die in de bossen tekeergaat: twee voorbeelden van invulling van vrouwelijkheid die
haaks staan op de traditie van een patriarchale maatschappij en die zich daar als
polemisch alternatief tegenover stellen. Zo radicaal in haar genderdiscours is
Badeloch niet, maar ik vind het interessant dat haar strijdbaarheid ingebed wordt in
een intertekst waar zelfs de zachtmoedige Andromache bereid is om te vechten
27
voor wat haar dierbaar is, buiten de traditionele gendergebonden rolpatronen om.
Badeloch is dus vastberaden om alles te wagen om haar

25
26
27

Zie Spies 1986: 346 e.v.; Meijer Drees 1990.
Zie Meijer Drees 1990.
Ook in Costers Polyxena treedt Andromache in een krachtmeting met Ulysses die de
overlevering van Astyanax opeist. Daar is zij het ‘toonbeeld van de absoluut moedige, haar
vijand uitdagende vrouw’ (Smits-Veldt 1986: 273) die gekarakteriseerd wordt door haar
‘mannelijke’ strijdbaarheid: ze draagt ‘in een vrouwe lijf een mannelijck ghemoedt’ (134). Ze
verenigt in zichzelf ‘stijfsinnigheyt’ en ‘moederlijck liefde’.
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doel te bereiken: de redding van haar man. Om dit te bewerkstelligen aarzelt ze niet
om de genderconventies te trotseren. Het is alsof Badeloch, na de onverwachte
terugkeer van Gijsbreght uit de strijd, plotseling heeft ingezien dat zij haar eigen lot
en dat van haar man in haar handen moet nemen, in plaats van het slachtoffer te
zijn van iemand anders beschikkingen. Er is sprake van een volkomen ommekeer:
de wanhopige vrouw die zich in haar tragische lot had geschikt, die zelfs de rouw
voor Gijsbreght had aangenomen en langzamerhand aan het wegzinken was naar
het weduwschap, heeft nu plaatsgemaakt voor een strijdster die bereid is om alles
in het werk te stellen om het hoofd boven water te houden. Dit betekent een breuk
met de generische én genderintertekst. Met uitzondering van Andromache biedt die
brede intertekst inderdaad slechts vrouwenfiguren aan die geen enkele zeggenschap
hebben over de loop van de gebeurtenissen die hen toch direct raken. Op het
Nederlandse historietoneel krijgen de klagerige, bangerige Louise en de
getraumatiseerde Machteld - de eerste aan de rand van de ziekte, de tweede zonder
meer ziek - wél veel tekst, maar zonder ooit de indruk te wekken dat zij stuwende
krachten zijn voor de actie: ze treden alleen als slachtoffers op en moeten zich van
28
meet af aan in die rol schikken. Met Badeloch zit het kennelijk anders.
Langzamerhand zien we haar uitgroeien boven de intertekst tot een nieuw karakter
dat een eigen invulling geeft aan haar vrouwenrol. Zoveel staat buiten kijf. De vraag
rijst nu of zij er wel degelijk in slaagt haar gesprekspartners voor zich te winnen.
Na haar vurige pleidooi mengt de bode zich in de confrontatie met de
waarschuwing dat de vijanden op het punt staan het slot te overrompelen: ‘Ons
dient geen tijdverlies’ (1732). De boodschap is helder: men heeft al genoeg tijd
verspild. Gijsbreght krijgt dus ruggensteun. De discussieruimte wordt nauwer voor
Badeloch. Vanaf dit moment begint ze de beheersing op haar emotionaliteit kwijt te
raken, naarmate het tot haar doordringt dat haar argumenten geen gehoor zullen
vinden. Het is dit gevoel van groeiende machteloosheid dat het haar onmogelijk
maakt om het emotionele evenwicht verder te bewaren. Eerst vraagt ze Gijsbreght
of hijzelf haar en de kinderen dood wil steken: ‘Zoo sterf ick noch uw vrouw, geen
kinderlooze weeuw’ (1744). De angst voor het weduwschap is bijna een obsessie
voor haar geworden. Op zo'n vreselijk verzoek reageert Gijsbreght verontwaardigd:
als man, stadsheer en christen voelt hij zich diep beledigd. Hij kan zich niet
voorstellen dat zijn eigen vrouw hem tot zoiets in staat rekent en geeft uiting aan
zijn verbazing en afschuw. Vervolgens, ten prooi aan grote opwinding, roept hij
dienaren en knapen en trekt zijn wapenrusting aan: genoeg getalmd, hij wil zich in
het gevecht storten. De discussieruimte is hiermee afgesloten. Badeloch vraagt
hem of hij soms besloten heeft te sterven. Als dat zo is, wil ze dat Gijsbreght haar
en de kinderen zijn lot laat delen. Daarna bezwijkt ze onder de stijgende spanning:

28

Volgens Duits 2004 herstelt Machtelt langzamerhand in de loop van de tragedie. Maar dit
neemt niet weg dat haar pogingen om Geeraerdts wraaklust te matigen uiterst voorzichtig en
zwak blijken en bij die van Badeloch verbleken. Een passage is veelbetekenend: ‘Indien een
vrouw betaemt te segghen haer ghevoelen,/ Soo bid ick (...)’ (813-814). Ze is zich dus zelf
wel bewust van haar ondergeschikte positie en dit verzwakt de kracht van haar argumentaties.
Natuurlijk komt dit mede door de houding van haar gesprekspartner. Anders dan Gijsbreght,
toont Geeraerdt nauwelijks belangstelling voor wat zijn vrouw te zeggen heeft (Duits 2004:
107). De verschillen in de karakterisering van de twee mannenpersonages laat ik hier vallen.
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‘Mijn hairen staen te bergh; mijn harte klopt van schrik’ (1780). Nu volkomen buiten
zichzelf spreekt ze Gijsbreght aan als ‘vader’, smeekt ze hem om zijn woede te
bedaren en accepteert uiteidelijk te vertrekken: ze gehoorzaamt hem (1781-1788).
Ze bezwijmt. Plotseling bekommeren alle personages op het toneel zich om haar.
De vluchtelingen smeken Gijsbreght om toch te bedaren, anders zal zij vast sterven.
Maar Gijsbreght wil daar niets van horen. Zijn woede en ongeduld barsten nu los:
Wat razernij is dit! wat onverzetbre zinnen!
Men recht met jammeren noch jancken hier niet uit:
De traenen doen 't hem niet. de wreedheid word gestuit
Met dapperheid en moed (1794-1797).

Na zo'n stevige uitbrander, waarin Gijsbreght haar breidelloze emotionaliteit aan de
kaak stelt, vergeleken bij zijn eigen exemplarische moed, herstelt Badeloch een
beetje. Ze legt zich definitief neer bij zijn bevel.
Het is de moeite waard om bij deze afloop van de confrontatie even stil te staan.
Ik heb al erop gewezen dat Badelochs schrik voor de vervoering die Gijsbreght toont
als hij de wapenrusting aantrekt en de zijnen oproept, teruggrijpt op Creüsa's reactie
op Aeneas' plotselinge oorlogslust. Maar tegelijk is er een toespeling op Seneca's
Troades. Ook Andromache valt ten prooi aan een ‘brief hysteria’ (Fantham 1982:
306), als Ulysses zijn soldaten aanspoort om Hectors graf te vernietigen: ze biedt
tegenstand met haar eigen lichaam (680), roept haar dode man ter hulp en verkeert
uiteindelijk in de waan dat hij echt aanwezig is (681-685). Fantham merkt subtiel op
dat ‘visions’ en ‘hallucinatory effects’ mede het gevolg zijn van ‘the sound of clashing
armors’ (ibidem). Dit is ook het geval met Badeloch. Gijsbreght meent de discussie
definitief te hebben afgesloten met de oproep tot zijn vertrouwelingen (1769).
Daarmee wendt hij zich van Badeloch af en richt zijn woorden tot zijn mannen.
Badeloch is opzij geschoven en raakt in paniek door wat ze te horen en te zien krijgt.
Pas op dit moment zinkt ze psychisch in. Terreur en machteloosheid drijven haar
naar een extreem emotionele gemoedstoestand, wat (zoals we zagen) op het
zeventiende-eeuwse toneel als iets typisch vrouwelijks gezien wordt. Uiteindelijk
wordt Badeloch dus niet alleen tot gehoorzaamheid gedwongen. Ze wordt ook naar
een gemoedsgesteldheid gedreven die veel meer past bij een algemeen
geaccepteerd feminien gedragspatroon dan bijvoorbeeld de strijdbaarheid die ze
eerder toonde. Het zal geen toeval zijn dat Gijsbreght met deze emotionele reactie
betrekkelijk makkelijk omgaat. Hij heeft zijn mannelijke gezag en autoritaire stem
blijkbaar teruggevonden tegenover een verzwakte tegenstander.
Tot een echte reactie is Badeloch dan ook niet meer in staat. Toch valt er in de
woorden waarmee ze zich overgeeft nog een accent van protest te bespeuren tegen
een beslissing die zij als onjuist beschouwt. Ze zegt dat zij bereid is om overal
naartoe te worden geleid, zelfs ‘na den wilden Yr, of aen den Noordsche kust’ (1784):
omdat de Ieren toentertijd bekend stonden om hun wreedheid en de Scandinavische
kust om zijn onherbergzaamheid, onderstreept Badeloch daarmee weer de gevaren
waaraan Gijsbreght haar en de kinderen blootstelt. Bovendien wordt er subtiel naar
de intertekst van de Troades verwezen, waar de rei van Trojaanse vrouwen de
confrontatie tussen Andromache en Ulysses afsluit: ze vragen
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zich af naar welke steden ze afgevoerd zullen worden (812 e.v.). De intertekstuele
link met de klacht van vrouwen die als slavinnen worden weggevoerd naar vreemde
landen verleent aan Badelochs woorden een extra betekenis van wanhoop.
Vóór de conclusies is er nog een aspect van de confrontatie waarbij ik stil wil
staan: de rol van de bijrollen. Behalve de kinderen, die vader en moeder om de
beurt in de discussie betrekken, mengen andere personages zich erin: broer Peter,
de bode en de vluchtelingen. Die scharen zich allemaal min of meer duidelijk aan
Gijsbreghts kant, behalve op het laatste moment, als Badeloch in elkaar stort: dan
krijgen ze medelijden met haar. Naarmate de confrontatie vordert en de bedreiging
van de vijanden toeneemt, doet dit collectieve pressiemiddel zich openlijker voor.
Eerst mengt de bode zich in de discussie om Gijsbreght tot een snelle uitval aan te
zetten. Vervolgens roept Gijsbreght zijn vertrouwelingen op en oefent daarmee een
bijna fysieke pressie op Badeloch uit: ze ziet zich omringd door gewapende mannen
die geen ruimte meer voor discussie vrijlaten. Zelfs de fysieke ruimte rondom haar
is nu bezet.
Toch is het personage dat zich verreweg het meest inzet om Badeloch om te
praten broer Peter. Niet alleen staat hij Gijsbreght bij in al zijn pogingen om Badeloch
voor zijn standpunt te winnen. In zijn functie van priester probeert hij haar gerust te
stellen over de goddelijke bescherming en over de toekomstige hereniging met
Gijsbreght, als zij nu accepteert te vertrekken. Badeloch reageert daar uiterst
sceptisch op. Volgens Maljaars (2001: 156) hebben we hier met een ongelovig
iemand te maken, die vraagtekens durft te zetten bij Gods beleid. Ik denk dat wij
ons beter kunnen gaan concentreren op Peters aandeel in de echtelijke confrontatie
en op de argumentatieve functie van zijn religieuze verwijzingen binnen die
discussieruimte. Hij staat van meet af aan de kant van zijn stadsheer. Gijsbreght
heeft bepaald dat Peter de vluchtelingen naar een veilige plaats zal brengen (1664)
en aan deze instructie blijft hij trouw. Als hij zich meermalen in de discussie tussen
Badeloch en Gijsbreght mengt, doet hij dat met het duidelijke doel om Gijsbreght
te steunen. Ook de verwijzingen naar de goddelijke bescherming en naar een
mogelijke hereniging tussen de echtelieden moeten dus volgens mij allereerst
beschouwd worden als functioneel argument om Badeloch te laten vertrekken. Het
is belangrijk om daarmee rekening te houden, zodat Badelochs wantrouwen in
Peters geruststellingen en haar scherpe, provocerende antwoorden beter geplaatst
kunnen worden.
Tijd nu voor een overzicht van de echtelijke confrontatie in genderperspectief.
Gender speelt er een belangrijke rol. Gijsbreght probeert het samen met Peter als
een argumentatief wapen in te zetten. Volgens hen moet Badeloch vertrekken juist
omdat ze een vrouw is: ongeschikt voor de oorlog die alleen voor mannen is en als
moeder moreel verplicht eerst en vooral aan haar kinderen te denken. Badeloch
probeert zich aan dit stereotiepe beeld van vrouwelijkheid te ontrekken: ze ontkent
dat vrouwen niet in staat zijn om oorlog te voeren en ze laat weten dat de zorg voor
haar echtgenoot boven die voor de kinderen gaat. Het valt onmiddellijk op hoe dun
het koord is waarop Badeloch danst. Aan de ene kant toont ze zich ongehoorzaam
met haar stellige verzet tegen de mannelijke autoriteit en haar wei-

29

Die op zijn beurt teruggrijpt op Euripides' Hekabe (443 e.v.).
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gering om zich daarbij neer te leggen, althans vóór de uiteindelijke overgave. Meer
30
dan genoeg om in haar een negatief vrouwenbeeld te zien in een patriarchaal kader.
Maar aan de andere kant blijft ze herhalen dat het enige doel dat zij met haar verzet
tegen haar man nastreeft, zijn behoud is. Badeloch gaat dus de confrontatie met
hem aan en durft hem moedig tegen te spreken enkel en alleen uit zorg voor hem
die het middelpunt van haar leven is.
Deze haast paradoxale situatie draagt de sporen van de complexe intertekstualiteit
die we eerder achter deze scène traceerden. Het dispuut tussen Gijsbreght en
Badeloch opent niet alleen de intertekst van de echtelijke confrontaties
Hector/Andromache, Creüsa/Aeneas en op het Nederlandse historietoneel
Louise/Willem en Machtelt/Geeraerdt - allemaal in het teken van de onderworpenheid
van het vrouwenpersonage aan haar man. Daar loopt een andere intertekst
doorheen: die van het felle, vijandige dispuut (een ‘krachtmeting, een agoon’,
Sancisi-Weerdenburg 1995: 14) tussen Andromache en Ulysses. In het licht van
deze laatste intertekst vallen niet alleen de bijkomende connotaties van vervreemding
31
en onbegrip tussen echtelieden beter te begrijpen, maar ook Badelochs assertiviteit
en strijdbaarheid. Badelochs tegenstanders (en de kritiek!) worden daardoor in
verlegenheid gebracht. Hoewel haar ‘insubordinatie’ tegen de mannelijke autoriteit
een afwijking van de normen van een patriarchale vrouwelijkheid is, relativeren de
verdediging van haar man, van de ‘band des echts’ en van de eenheid van het gezin
echter de potentieel subversieve draagwijdte van haar gedrag. Het is alsof ze steeds
balanceert op de rand van overschrijding van gendergrenzen. Dit is het duidelijkst
te zien in de discussie rond haar moederrol. Onder het vuur van vragen van haar
gesprekspartners of zij de oorzaak van de dood van haar kinderen zou kunnen zijn,
antwoordt ze positief, omwille van haar man. Daardoor loopt ze het risico om in een
soort van - zonder meer excessieve - Medea-achtige vrouwelijkheid te ontaarden.
Maar zij beschouwt de mogelijkheid van zo'n extreem offer enkel en alleen uit trouw
voor haar man, en zeker niet uit gebrek aan moederliefde of boos opzet, anders
dus dan Medea die de kinderen als wapen gebruikt tegen haar man. Het model van
haar vrouwelijkheid is integendeel dat van Andromache, symbool voor echtelijke
trouw, de liefdevolle moeder die er toch niet voor zou terugdeinzen haar enige kind
op te offeren, als het om haar man gaat of zelfs alleen om zijn as.
Maar de discussie rond de kinderen is in meerdere opzichten opmerkelijk. Niet
alleen Gijsbreght, ook Badeloch gebruikt de zorg voor de kinderen strategisch om
het eigen standpunt te verdedigen. En wat in het oog springt is dat ook zij binnen
een patriarchal frame argumenteert. Meer dan eens doet ze een beroep op
Gijsbreghts ‘wettige erven’ (1674, 1778) en ‘zaed’ (1774) die hij onnadenkend per
schip wil wegsturen, zonder zijn bescherming, recht in de muil van de vijand. De
welgekozen woorden ‘wettig’, ‘erf’ en ‘zaed’ wijzen onmiskenbaar op de zorg voor
nalatenschap in een patrilineaire context. Ook Badeloch beweegt zich dus binnen
het patriarchale model en put daaruit argumenten om haar standpunt kracht bij te
zetten. Net zoals Gijsbreght haar moederlijk plichtsverzuim verwijt,

30
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Zie b.v. Maljaars 2001: 153-158.
Vooral als Gijsbreght tegen Badeloch roept: ‘Zoo ben ick langer niet uw bedgenoot, uw
man:/Zoo hebt ghy onbekent dus lange my versleten’ (1752-1753).
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beticht zij hem er voorzichtig van, zijn mannelijke functies van vader én man te
verzaken, aangezien hij zowel kinderen als vrouw in gevaar brengt.
We moeten trouwens niet vergeten dat Badeloch uiteindelijk wel degelijk voor de
mannelijke autoriteit zwicht. Ze is daar weliswaar toe gedwongen en ze blijft tot het
laatst toe haar protest uiten, maar dat neemt niet weg dat zij haar man gehoorzaamt
en wel met niet voor twijfel vatbare woorden:
'k Gehoorsaem u, gelijck een Christe vrouwe past (1787).

De mannelijke autoriteit die zo erg aan het wankelen was gebracht, is gered.
Badeloch neemt de ondergeschikte positie in die haar als vrouw toekomt (Sneller
1998: 58). Veelbetekenend vind ik vooral de uitdrukking waarmee ze haar ‘overgave’
aankondigt:
Och vader, 't is mijn schuld, en weest zoo niet verbolgen (1781).

Badeloch neemt de ‘schuld’ op zich voor Gijsbreghts woede. Ze ziet in dat haar
onvermoeibare verzet tegen hem ‘te ver’ is gegaan. Ze spreekt hem niet meer als
32
echtgenoot maar als ‘vader’ aan. In hem ziet ze nu de twee ‘gendered roles’
samengesmolten - die van vader én echtgenoot - die de mannelijke autoriteit op de
vrouw, vóór en respectievelijk na het huwelijk, uitoefenen. De onderwerping is
absoluut.

5 ‘Dus wederstreef niet meer uw trouwe gemaelin’: de ontknoping
De verschijning van de aartsengel Rafaël als deus ex machina betekent een totale
ommekeer van de situatie en biedt de uitweg voor de impasse waarin Gijsbreght
verkeert. Amsterdam te verlaten, op Badelochs aansporing, leek een onmogelijke
beslissing voor de stadsheer die het liefst in het harnas strijdend voor zijn stad de
dood wilde vinden. En toch juist dít blijkt nu de goddelijke wil te zijn, een
ondoorgrondelijke wil waarbij Gijsbreght zich moet neerleggen.
Maar Rafaël draagt hem niet alleen op om te vertrekken. Hij wijst er met
ondubbelzinnige woorden op dat Gijsbreght naar zijn echtgenote moet luisteren:
Dus wederstreef niet meer uw trouwe gemaelin (1827).

Gijsbreght erkent in een nederige taal dat zijn vrouw het bij het rechte eind had in
de confrontatie:
Nu buigh ick my voor God, mijn lief, mijn uitverkoren:
Nu weiger geensins na uwen raed te hooren (1873-1874).

Uiteindelijk komt Badelochs verzet tegen haar man zo in een ander licht te staan:
niet de verwerpelijke reactie van een onverantwoordelijke vrouw, maar het
gerechtvaardigde pleidooi voor de beste aanpak van een noodsituatie. De
bovennatuurlijke inmenging, buiten de menselijke discussieruimte om, herstelt de
vrou32

De meeste Gysbreght-commentaren besteden geen aandacht aan dit feit. Smits-Veldt geeft
in noot een weinig overtuigende uitleg: ‘Badeloch spreekt haar in razernij verkerende
echtgenoot, die zich niet aan haar en zijn huwelijksband wil storen, aan als vader van haar
kinderen’ (Smits-Veldt 1994: 104, n. 55).
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wenstem in haar waardigheid en verleent haar de goddelijke bezegeling. De naar
de marges gedwongen stem wordt weer in het midden geplaatst.
Deze ‘goddelijke goedkeuring’ heeft een bevrijdende werking op Badeloch.
Daardoor groeit ze definitief boven haar genre én genderintertekst uit, een intertekst
waaraan ze zich al onvermoeibaar had geprobeerd te ontworstelen. Tevergeefs
uiteindelijk, leek het wel na afloop van de vorige scène, toen de schimmen van de
andere tragische vrouwenpersonages zich opnieuw achter haar aftekenden en
sombere voortekenen op haar lot en dat van haar gezin projecteerden. In de Ilias
verloor Andromache Hector in de strijd; in de Oranje-drama's werd Louise weduwe
na de moord op Willem; in de Geeraerdt van Velsen werd Machtelt alleen
achtergelaten door Geeraerdt die weldra gedood zou worden; in Seneca's Troades
gooiden de Grieken de kleine Astyanax uit een toren; in de Aeneis verdween Creüsa
zelf spoorloos uit de wijkende groep van vluchtelingen; ook Rycheldin onderging
een tragisch lot in de Baeto.
Aan het einde van onze tragedie neemt Gijsbreght wel de nodige maatregelen
voor het vertrek van een schip uit het brandende Amsterdam en leidt de vluchtelingen
naar hun ballingschap. Maar het gezin van de Aemstels is ongedeerd gebleven.
Door de goddelijke interventie zijn alle sombere voortekenen plotseling afgewend.
Badelochs strijd voor het behoud en de eenheid van haar gezin is bekroond.
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Geert Warnar
Ruusbroec op bed
Over leefregels en leermeesters in Middelnederlandse teksten
Abstract - This article discusses the strong educational tendencies in late medieval
Dutch literature from the perspective of the authors. Their attitude towards writing
was shaped by the urge to combine literature and learning. Authors adopted the
role of preachers and teachers, sometimes aiming to offer an alternative to the
clergy, thus creating a new branch in vernacular literature.

1 Inleiding
Omstreeks 1330 introduceerde de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendale het
derde boek van zijn vierdelige Lekenspiegel als volgt:
Die derde boec gaet hier ane
Die u sal doen te verstane
Scone zeden ende manieren
Die dat volc sal hantieren,
Wat men minnen sal ende haten,
Wat men doen sal ende laten,
Hoe men ghenoech doen sal
Gode ende den mensch over al.
Want moraliteit salt meest wesen
1
Dat ghi in desen boec sult lesen.

Moraliteit salt meest wesen: Jan van Boendale was er trots op en het klonk de
middeleeuwse lezer wellicht als muziek in de oren, maar tegenwoordig zullen er bij
de aankondiging van een boek vol zedenlessen weinig lezersharten sneller gaan
kloppen. In oktober 2003 wijdde het tijdschrift Literatuur nog een speciale aflevering
aan normen en waarden in de literatuur, maar de redactie achtte het raadzaam al
vanaf de inleiding te bezweren dat het hier ‘gelukkig vooral over het morrelen aan
normen en waarden’ ging, om vervolgens de lijnen nog wat duidelijker te trekken:
‘Want wie literatuur [...] zou bedrijven vanuit het adagium “fatsoen moet je doen”
schrijft de brave boeken waartegen Multatuli zich te weer stelde, schrijft quasi
geëngageerde essays of doet goedkope uitspraken op de televisie over deze of
gene oorlog omdat de schrijver een mening zou moeten hebben’. Die opstelling laat
maar één conclusie toe: ‘De schrijver is trouw aan de literatuur: dat is de waarde
2
die hij heeft hoog te houden’.

1
2

Lekenspiegel Boek III, proloog vs. 1-10 (De Vries 1844-1848, dl. III). Over Boendale de
bijdragen in Van Anrooij e.a. 2003. Zie verder nog hierna.
Aldus de inleiding op p. 19 in aflevering 7 van Literatuur 2003.
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Hoe komt het dat in de literatuur van de veertiende eeuw de balans tussen kennis
en kunst zo duidelijk anders was? Waarom werd de ridderepiek van de dertiende
eeuw overspoeld door een gestaag aanzwellende hoeveelheid zedenkundige werken,
moralistisch proza en godsdienstige letterkunde van de veertiende en vijftiende
eeuw? De ‘romantiek in handen der klerken’, zo typeerde Jonckbloet als eerste nog
vrij neutraal de omslag in de Middelnederlandse letterkunde vanaf het laatste kwart
van de dertiende eeuw toen de ridderromans op hun retour waren en daar een sterk
didactische literatuur voor in de plaats kwam. Veel strenger (en ook veel bekender)
is het oordeel van Jozef van Mierlo over de onherstelbare breuk tussen het Rijk der
Schoonheid van de Nederlandse letterkunde tot 1300 en de Boeien der Didactiek
waarin het literaire leven daarna zou worden gekluisterd - als gold het de verdrijving
uit het hoogartistieke aristocratische paradijs van hoofse epiek en mystieke poëzie.
Vanaf 1300 moest de Middelnederlandse dichter in het zweet zijns aanschijns
3
ploeteren onder het dorre schrikbewind van de burgerlijke belering.
Jan van Boendale zou de door Van Mierlo zo betreurde gang van zaken overigens
als een keer ten goede toegejuicht hebben. De auteur van de Lekenspiegel toonde
een hartgrondige afkeer van de fabulerende dichters, die bijvoorbeeld beweerden
dat Karel de Grote uit stelen was gegaan of dat keizer Augustus in de buurt van
Leuven ter wereld gekomen was. Wat Boendale betrof ging het in de letteren om
gewichtiger zaken dan leugenachtig vermaak; hij wilde den volke die waerheit leren
4
ende wisen die ghebode ons heren. Vergelijkbare geluiden klinken omstreeks 1350
onder meer bij de anonieme auteur van Der sielen troest die betreurt dat mensen
verstrooiing zoeken in de verhalen van Percheval en Tristan in plaats van zich te
5
verdiepen in de Heilige Schrift. Bij de ongeveer gelijktijdig opererende dichter en
chirurgijn Jan de Weert uit Ieper is zelfs sprake van een persoonlijke Werdegang.
Aan het begin van zijn traktaat over de tien geboden en zeven hoofdzonden biecht
hij op dat hij voorheen vooral geïnteresseerd was in de meer frivole wensen van
zijn publiek, maar nu is hij tot inkeer gekomen:
Sint dat ic dichtens eerst began,
Hebbic ghedicht, so ic best can,
Dat der werelt genuechde te lesen
Nu ben ic af gekeert van desen
Ende mi es tbegheren bleven,
Te scriven des menschen leven
Waer hi in te mesdone pliet
Na dat men alle dage siet
6
Daer hi de sonden menteneert [= in stand houdt].

3

4

5
6

De romantiek in handen der klerken is de titel van de hoofdstukken over Maerlant en Velthem
van het deel over de ‘burgerlijke school’ in Jonckbloet 1889, dl. II. Zie voor de ‘Boeien der
didactiek’ Van Mierlo 1950: 295-301, met name 300. Het burgerlijke element in de didactische
literatuur, en de interpretatie daarvan, is meermalen besproken door Herman Pleij (zie vooral
Pleij 1991).
Citaat Lekenspiegel Boek III, kap. 14, vs. 163-164 (De Vries 1844-1848). Over Boendales
literatuuropvattingen Gerritsen 1992, daar met name aan de hand van het fameuze hoofdstuk
Hoe dichters dichten sullen ende wat si hantieren sullen (Lekenspiegel, Boek III, kap. 15).
Daarin de verwijzingen naar Karel de Grote (vs. 133) en Augustus (vs. 158).
Zie Deschamps 1963: 113.
Nieuwe doctrinael vs. 19-27 (Jacobs 1915).
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Ongetwijfeld spelen bij deze presentatie retorische overwegingen een rol: de dichter
wil zijn nobele motieven laten uitkomen - maar de duidelijke boodschap is dat
schrijven een serieuze zaak geworden is, of in ieder geval behoort te zijn.
Boendale en zijn bondgenoten namen hun letterkundige arbeid uiterst serieus,
maar erkenning in de literatuurgeschiedenis heeft bijzonder lang op zich laten
wachten. Nog in de jaren zeventig van de vorige eeuw rangschikte Knuvelder de
Lekenspiegel onder de teksten die uitsluitend vanwege hun cultuurhistorische waarde
7
vermelding verdienden in een geschiedenis van de letterkunde. Dat klonk destijds
als een nauwelijks verholen afwijzing. Inmiddels geldt vrijwel het tegenovergestelde,
want nu is literatuurgeschiedenis een vorm van cultuurgeschiedenis geworden zeker voor de middeleeuwse periode zijn we er steeds meer van doordrongen
geraakt dat er destijds in de wereld van het geschreven woord andere wetten golden
8
dan in het moderne literaire bedrijf. En dat is waarschijnlijk de voornaamste reden
dat anno (oktober) 2003 de oerversie van dit artikel zonder problemen de
letterkundige bijdrage aan de mediëvistendag over een zo moralistisch thema als
9
‘Leefregels’ kon zijn.

2 Literatuur en leefregels
Als auteur was Jan van Boendale niet uit op artistieke erkenning; hij wilde bijdragen
aan de opbouw van een geletterdheidscultuur. Vander lettren ende vander clergien
heette het meer dan programmatische kapittel dat hij aan deze zaak wijdde in de
Lekenspiegel. Het Middelnederlandse begrip clergie is waarschijnlijk nog het
adequaatst te vertalen met het Engelse learning, als we daaronder verstaan zowel
geschooldheid als de kennisdomeinen waarin men onderwezen werd in de meer
en minder institutionele onderwijsinstellingen, maar ook de toepassing van bestaande
of verworven kennis op alle aspecten van het bestaan - leefregels, bijvoorbeeld via
de preek als het om religieuze zaken ging, maar ook via andersoortige adviezen
als het bestuurlijke, sociale of medische aangelegenheden betrof. De letteren dienen
om deze hoeghste conste die es, ende dedelste, sijds ghewes, ende die swaerste
10
vast te leggen, te bewaren en vooral door te geven.
Met zijn opvatting stond Boendale niet alleen. Vrijwel de volledige Nederlandse
literatuur van de veertiende eeuw was in de ban van de clergie. Daartoe moeten
we zeker ook de leefregels rekenen die Boendale als moraliteiten betitelde. Het
belang daarvan in Boendales tijd is misschien nog het best te demonstreren aan
de hand van een Brusselse schoolverordening uit 1320 waarin hertog Jan III als te
onderwijzen vakken voor de kapittelschool in de gebruikelijke reeks grammatica,
11
musica en dialectica de laatste discipline vervangen had door goede zeden.
Vervolgens kunnen

7
8
9

10
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Knuvelder 1978: 244 e.v.
Zie voor de veranderende opvattingen betreffende Boendale en de andere hier ter sprake
komende teksten de bijdragen in Reynaert e.a. 1994 en Warnar 1995a: 12-14.
Zie voor de nadere omschrijving van het thema ‘Leefregels’ op p. 27 van Nieuwsbrief 47 van
de Onderzoekschool Mediëvistiek, te vinden via
http://docserver.ub.rug.nl/ozsmed/archief/archief.htm.
Zie Warnar 2002: 35-36. Vander lettren ende vander clergien is kap. 14 uit Boek III van de
Lekenspiegel, citaat vs. 39-41 (De Vries 1844-1848).
Warnar 2003a: 30.
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we speculeren over de vraag of de opdrachten aan hertog Jan III in sommige
handschriften van de Lekenspiegel iets met diens onderwijsinterventie in Brussel
te maken zouden hebben. Het zou kunnen, want de tekst was van meet af aan
bedoeld in deze stad te gaan circuleren. Boendale droeg zijn werk in eerste instantie
op aan Rogier van Leefdale, die als Brusselse burggraaf de hertogelijke
12
vertegenwoordiger in de stad was. En het is overduidelijk dat Boendale zich naar
de maat van zijn mogelijkheden als leermeester wilde profileren. Hij heeft de
Lekenspiegel nadrukkelijk gemodelleerd naar de encyclopedische literatuur uit zijn
tijd: beginnend met kapittels over Gods wezen, de schepping, kosmos en natuur,
de heilsgeschiedenis en zo verder langs allerlei onderwerpen uit de sferen van de
13
clergie.
Over de Lekenspiegel en het middeleeuwse school- en onderwijsbedrijf valt nog
veel meer te zeggen - en dan natuurlijk liefst in een wat minder associatieve stijl maar ook zo is al wel duidelijk dat we vanuit een cultuurhistorische benadering een
heel wat bruikbaarder context voor Boendales lekenencyclopedie vol moraliteiten
vinden dan via de literatuurgeschiedenis in de traditionele opvatting van Knuvelder.
Juist het onderzoek naar de sociale, religieuze en intellectuele samenhang van
literatuur heeft leven gebracht in de Middelnederlandse brouwerij van didactische
teksten. Niet de strikt letterkundige waarde maar de functie in het middeleeuwse
ideeënverkeer bepaalt tegenwoordig de plaats van leefregelachtige geschriften in
de literatuurgeschiedenis.
Er heeft zich bijvoorbeeld een tamelijk intensief - en verhit! - debat ontsponnen
over de vraag of Boendale zich met zijn moraliteiten nu manifesteerde als een
vertolker van een nieuwe burgermentaliteit dan wel een speciale lekenethiek
ontwierp, dan wel in eerste instantie gezien moet worden als iemand die de Latijnse
14
clericale traditie voortzette in de volkstaal. Tot op zekere hoogte zijn deze discussies
een gevolg van een grotere interdisciplinaire ruilverkaveling, die meer
gespecialiseerde mediëvisten heeft samengebracht op het terrein van
mentaliteitsgeschiedenis, ideeëngeschiedenis of cultuurgeschiedenis. De verschillen
van mening lijken ook te zijn ontstaan doordat de deelnemers denken en discussiëren
vanuit eigen expertise. Dat kan heel vruchtbaar zijn als men er niet al te zeer op uit
is het eigen gelijk te bewijzen, maar aanvaardt dat andere specialisten vanuit hun
eigen expertise zinvolle vraagstellingen formuleren. Daarmee is overigens niet
gezegd dat de definitieve oplossing zich dan als vanzelf aandient; wel ontstaat er
een betere indruk van het perspectief en de verhoudingen waarin sommige
verschijnselen geduid kunnen worden. In het geval van de discussie over Boendale
en de aard en achtergronden van zijn moraliteiten intrigeert het de literatuurhistoricus
bijvoorbeeld vooral wat het betekent dat hij zich in zijn literaire werk zo nadrukkelijk
als leermeester wilde profileren.

12
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Zie Piters 2002: 46-48 over de opdrachten aan hertog Jan III.
Vgl. Warnar 2003a: 32.
De visie van Herman Pleij op Boendale en vergelijkbare auteurs als verkondigers van een
nieuwe burgermoraal werd in de inleiding op Reynaert e.a. 1994 betwist met lekenethiek als
alternatief voor burgermoraal (zie de reactie in Pleij 1995). Reynaerts hypothese werd heftig
aangevallen in Bejczy 2000, vanuit het idee dat de notie van een lekenethiek te weinig de
verbondenheid met de langdurige christelijke traditie liet uitkomen. Zie weerwoord in Reynaert
2001 en reactie daar weer op in Bejczy 2002. Vgl. het alternatief in Warnar 1995b, waarin
bezwaar van Bejczy enigszins wordt ondervangen en Reynaerts gedachte van een nieuwe
lekenethiek behouden blijft door in dat laatste de religieuze component nadrukkelijker te
betrekken.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

121

3 Leermeesters in de literatuur
Die vraag zal ik proberen te beantwoorden via een vrij langdurige omtrekkende
beweging waarvan de relevantie - die misschien pas gaandeweg duidelijk wordt vooral ligt in een verduidelijking van het idee dat in de literatuur uit Boendales dagen
de kracht van de moraliteiten werd bepaald door de persoon van de auteur. Dat
blijkt wel als we uit de enorme hoeveelheid Middelnederlandse leefregels er eentje
selecteren die niet zozeer aandacht verdient vanwege zijn tamelijk typerende
algemeenheid maar wel omdat de wijze lessen worden toegeschreven aan niemand
minder dan de befaamde mysticus Jan van Ruusbroec, ruwweg tijdgenoot van Jan
van Boendale, levend en werkend in Brussel, maar bovenal auteur van een
indrukwekkend Middelnederlands oeuvre over de vraag hoe en wat de menselijke
15
geest van zijn goddelijke oorsprong kan ervaren. In de leefregel die hier aan
Ruusbroec wordt toegeschreven, valt van zijn majestueuze mystiek niet veel terug
te vinden:
Drie poenten leerde Ruysbroeck eynen gheysteliken manne ende seide:
‘Kint, ic sall u drie poenten leeren. Neempt diere waer ende daer mede
hebdi genoech te doen om te volbrenghen alle die daghe urs levens.’
Ruysbruyck was doe soe out dat hij niet en conste ghegaen, maer hij sat
op sijn bedde ende dese gheistelike man was doe noch jonck.
Dat eerste merckelicke poent is eyne nauwe waerneemen godliker eeren.
Dat is datmen nyet dencken, spreken, noch doen en sal, het en si ter
eeren gods ende ter zielen salicheit. Dat ander poent is eene uutvloyende
ghemeyne mynne. Dat is nyet aen te cleven aen eynich verganckelijck
dinck mer een ghemeyne mynne te hebben tot allen menschen ten ewigen
leven te comen. Dat derde poent is een oetmoedich vertyen ons selfs
ende alle dinghen.
Eyn yeghelijck merck wale dese dinghen ende volge hon [lees: hem]
alsoe verre als hij can ende mach, wantsi bringhen tot groten loon diese
16
volbrenghen moghen.
Hoewel in de formulering nog wel iets doorklinkt van de verheven stijl waarin
Ruusbroec zijn werken componeerde en redigeerde, werden hier - met alle respect
- lessen van dertien in een dozijn genoteerd. Ten eerste moet men immer Gods eer
in acht nemen, dat wil zeggen dat men in alle denken, spreken en handelen erop
toeziet dat dit ter ere van God gedaan wordt of de zaligheid van de ziel dient. Ten
tweede moet men zich aan geen vergankelijk goed hechten maar in algemene liefde
eraan bijdragen dat ieder tot het eeuwig leven zal komen. Ten derde moet men
volledig verzaken aan zichzelf en alle dingen. Wie zich hieraan houdt, zal na dit
aardse leven rijkelijk beloond worden.
Hoe behartigenswaardig deze lessen ook zijn, interessanter is de enscenering.
Ruusbroec wordt ten tonele gevoerd als de hoogbejaarde man die hij aan het eind
van zijn leven was (hij stierf op achtentachtigjarige leeftijd): bedlegerig, niet meer
in staat om te lopen maar nog wel zijn discipelen onderwijzend. De vraag is natuurlijk
of we hier werkelijk een glimp opvangen van de oude Ruusbroec.
15
16

Zie Warnar 2003a.
Het tekstje staat in handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek II 112, f. 62r-62v. Mijn
dank gaat uit naar prof. dr. Guido de Baere (Ruusbroecgenootschap, Universiteit van
Antwerpen), die zo vriendelijk was mij gebruik te laten maken van zijn materiaal over
dit handschrift. Zie over het handschrift De Vreese 1900-1902: 668-681; 672 over het
tekstje.
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Zijn woorden zijn wel wat oppervlakkiger dan we gewend zijn uit Ruusbroecs
diepzinnige traktaten, maar dat wil nog niet zeggen dat het tafereeltje van de mysticus
op zijn bed aan de fantasie van de kopiist is ontsproten. In een vijftiendeeeuwse
biografie van Ruusbroec wordt bijvoorbeeld verteld dat hij werkelijk tot op het sterfbed
zijn volgelingen is blijven toespreken. Uit dit weliswaar hagiografische levensverhaal
wordt ook duidelijk dat de aard van Ruusbroecs raadgevingen niet zo veel hoefde
te verschillen van de stichtelijke raadgevingen die we in het hiervoor geciteerde
tekstje vinden. Zijn vertrouwelingen kwamen soms nog laat op de avond, na de
completen, tot hem om gestichticheit te horen, daer mede datse bat mochten hore
becoringe wederstaen of toe nemen ende in duechden voertgaen. En, zoals het
een geestelijk leider betaamde, slaagde Ruusbroec er dan altijd weer in het vuur
17
van de devotie aan te wakkeren.
Kortom: als we geloof hechten aan de Ruusbroec-biografie, staat niets ons in de
18
weg om het verhaal van de mysticus op leeftijd voor waar aan te nemen. Er bestaan
overigens nog wel meer verhalen over Ruusbroecs beminnelijkheid en bereidheid
tot wijze lessen, waarvan we zeker weten dat die uit de eerste hand zijn overgeleverd.
Het meest informatief is een verslag van een ontmoeting tussen de mysticus en de
19
kartuizers van het Brabantse klooster Herne. Een van hen, een zekere broeder
Gerard, beschreef zijn herinneringen aan Ruusbroecs bezoek in een introductie op
een verzameling van vijf van diens werken. Toen broeder Gerard Ruusbroec
ontmoette was deze ook al op gevorderde leeftijd. Hij kwam te voet van zijn klooster
Groenendaal naar Herne, maar het kostte hem grote moeite de vijf mijlen af te
leggen. Het bezoek zelf moet minstens zo inspannend geweest zijn. Drie dagen
lang sprak Ruusbroec met de kartuizers over de moeilijkste punten uit zijn werken,
en hij onderrichtte hen in het religieus leven. Daarbij liet Ruusbroec zich van een
andere kant zien dan de kartuizers wellicht hadden gehoopt. In de woorden van
Broeder Gerard: toen wi hem aenspraken om te horen yet gheesteliker reden van
sinen hoghen verstane, soe en woude hi niet spreken als uut hem selven, mer hi
vertrac enighe exempele ende woerden uten heylighen lereren, daer hi ons mede
stichten woude inder minnen gods ende versterken inden dienste der heyliger kerken.
De kartuizers waren geïnteresseerd in zijn hoghen verstane, vrij vertaald als die
wijsheid waarin de mysticus zich onderscheidde van de gewone sterveling, maar
Ruusbroec onderwees vooral algemene wijsheden. Opmerkelijk, aldus broeder
Gerard, was dat Ruusbroec zich in het geheel niet liet voorstaan op zijn destijds al
beroemde werken. Ende alsoe wi twee ofte wi drie hem besiden toespraken van
desen boeken, ende wi seiden dat wise al bewervet ende bescreven hadden, scheen
hijs in sinen geest alsoe ledich staende van ydelre glorien, alsoe oft hise nie
20
ghemaect en hadde.
Deze tekenen van een bijna bovennatuurlijke bescheidenheid waren voor broeder
Gerard indicaties van Ruusbroecs vergevorderde onthechting, maar wie dit bericht
wat afstandelijker beschouwt, valt iets anders op. Voor ons is Ruusbroec
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Over Ruusbroecs mondeling onderricht, inclusief de hier gegeven citaten Warnar 2003a:
206-211, 267 over de verhalen rond Ruusbroecs sterfbed.
Over het (weliswaar beperkte) waarheidsgehalte van deze biografie Warnar 2003b: 15-18.
Zie over broeder Gerards proloog en zijn ontmoeting met Ruusbroec Warnar 2003a: 123-126,
254-259 en 287-288.
Uitgave van de proloog van broeder Gerard in De Vreese 1895: 5-20, citaten 12-13.
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nu bovenal een groot schrijver, maar voor zijn volgelingen was hij in de eerste plaats
een geestelijk raadsman en spiritueel leider wiens aantrekkingskracht veel meer
lag in zijn persoonlijkheid dan in zijn boeken. Broeder Gerard, die weliswaar de
geschriften van de mysticus bewonderde, toonde zich uiteindelijk vooral diep onder
de indruk van diens verschijning en uitstraling. Daer waren veel religioesheden af
te scriven, van sinen ripen ende bliden aensiene, van sinen goedertieren ende
oetmoedighen wesen ende van sinen religiosen hebben in sinen habite ende in alle
21
sinen doene.
Waar broeder Gerard het heeft over Ruusbroecs habijt, moeten wij dat lezen als
een Middelnederlands equivalent voor het Latijnse begrip habitus, dat de
hedendaagse betekenissen (goede) gewoonte, gedrag, houding en uitstraling
verenigde in een morele attitude - inclusief de notie dat habitus iets was dat men
kon leren. Enerzijds was deze innerlijke predispositie van deugdzaamheid de
grondslag waarop heel wat leefregels uit de literatuur waren gebaseerd, anderzijds
kon men een habitus vooral aanleren uit het voorbeeld van een goede of liever nog
charismatische leermeester, die letterlijk de belichaming van een morele attitude
22
kon zijn.
Ruusbroec was daarvan een uitmuntend voorbeeld. De dominicaanse prediker
Johannes Tauler, afkomstig uit Zuid-Duitsland, zocht Ruusbroecs nabijheid in de
hoop te ghecrighen experiencie van gewariger wijsheit. Geert Grote, de voorman
van de Moderne Devotie, reisde meermalen af naar Ruusbroecs klooster
Groenendaal, waar hij lange tijd verbleef in de nabijheid van de mysticus, om te
siene sine oefeninghe ende wise van buten ende sine leeringhe ende sermone.
Maar de mooiste beschrijving van Ruusbroecs indrukwekkende presence en
persoonlijkheid danken we aan zijn trouwste leerling, de schrijvende kloosterkok
Jan van Leeuwen. Voor deze lekenbroeder stond het vast dat Ruusbroecs heileghe
leeringhe die gheeft ons ghetughe ende oppenbaer orconde hoe ende in wat
manieren dat hi ons een voergaende exempel ende een ghewarech spieghel van
23
heileghen levenen heeft ghewest.

4 Voorbeeldig schrijverschap
De nadruk op persoonlijke autoriteit van de leermeester, de sterke identificatie met
het voorbeeld dat de geestelijk leider belichaamt in zijn voortreffelijke habitus en de
onvergankelijke hogere waarheden die hij eerder uitdraagt dan als bedenker of
interpreteerder onderwijst: het zijn elementen uit een zogeheten charismatische
cultuur, in oppositie met een intellectuele cultuur, die meer op de schriftelijke,
algemeen toegankelijke kennisoverdracht gericht is. De Amerikaanse historicus
Stephen Jaeger heeft dit dubbelmodel gepresenteerd om de intellectuele en sociale
cohesie tussen meesters en leerlingen aan de kathedraalscholen tot aan de twaalfde
24
eeuw te schetsen. In de voorscholastieke eeuwen speelde educatie van
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De Vreese 1895: 12.
Dit is een belangrijk uitgangspunt in Jaeger 1994 (zie vooral hierna); 9-10 over habitus.
Zie Warnar 2003a: 219 (citaat Tauler) en De Vreese 1895: 255-256 (Van Leeuwen) en 262
(Geert Grote).
Jaeger 1994: 7-15 ter introductie op veel ruimere uiteenzettingen in zijn boek.
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geestelijken en clerici zich vooral af binnen het charismatische model, waarin
leermeesters hun discipelen sterk aan zich bonden, met een persoonlijk
lesprogramma van kennis, deugden en mores. Schriftelijke vastlegging van dit
onderwijs was meer bestemd voor de buitenstaanders of voor later, als de
bewonderde leermeester het tijdelijke voor het eeuwige had verwisseld.
Er is van alles op af te dingen dat deze situatie zich in de veertiende en vijftiende
eeuw nog zou hebben voorgedaan. Overdracht en verspreiding van kennis hadden
zich grondig gewijzigd na de ver voortgeschreden verschriftelijking in zowel het
Latijn als de volkstaal, de opkomst van een heel nieuw type universitaire geleerdheid,
25
andere vormen van onderwijs en nieuwe omgang met literatuur. Ondanks de
laatmiddeleeuwse dominantie van een geletterdheidscultuur, die uit de aard der
zaak een schriftelijke was, bleven elementen uit een charismatische cultuur bestaan.
In de eerste plaats en bij uitstek rond de mystici. Althans, op Ruusbroec is het model
van Jaeger nog wel heel mooi van toepassing, getuige bijvoorbeeld broeder Gerard,
volgens wie Ruusbroec zo bovenmatig begiftigd was met goddelijke genade dat hij
haar niet alleen wilde openbaren met sinen doechdeliken werken ende met sine
geesteliken woerden, mer hi leydse oec in gescrifte, op datter langhen tijt na hem
26
in mochten ghebetert worden alle die ghene dier na volghen.
De mystici onderwezen niet simpelweg hoe men moest leven, maar zij droegen
dat ook uit. Dat lijkt me ook een wezenlijk element in het verhaal over Ruusbroec
op bed: als leefregel krijgen zijn raadgevingen pas hun echte betekenis in de
wetenschap dat ze afkomstig zijn van iemand wiens persoonlijk prestige zijn woorden
waar maakte.
Daarbij lag het ook weer wat minder eenvoudig dan goed voorbeeld doet goed
volgen. Dat wat men onderwijst moet doorleefd zijn. Typerend voor deze trend in
de religieuze cultuur van de veertiende eeuw is een groeiende afkeer van het ver
doorgevoerde intellectualisme ten faveure van een organische eenheid van leven,
leer en werken. Informatief in dat opzicht zijn de opvattingen van de Duitse
dominicaan Johannes Tauler, niet alleen een bewonderaar van Ruusbroec, maar
ook geestelijk leider van groepen geestelijken en leken in Basel en Straatsburg, die
zich Gottesfreunde noemden. Predikend voor deze mystiek geïnteresseerde
gelovigen, sprak Tauler afkeurend over de grosse Pfaffen en de geleerde
leesmeesters (lectores) met hun theoretische gedisputeer. Tauler zelf verkiest de
27
Lebemeister boven de Lesemeister.
Deze doorleefdheid speelde bij Ruusbroec zelf ook een prominente rol, niet alleen
als noodzakelijke voorwaarde voor een individuele groei in het geestelijk leven,
maar ook in de meer publieke sfeer, met name waar hij schrijft over zijn ambtgenoten,
de priesters. Al in Die geestelike brulocht bekritiseert hij hun ongeïnspireerdheid in
de routinematige afhandeling van het koorgebed waardoor zij ongevoelig blijven
voor het wonderbaarlijke van Gods aanwezigheid in de litur-
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Een goede introductie op de veranderingsprocessen die gepaard gingen met de middeleeuwse
verschriftelijking in Saenger 1997.
De Vreese 1895: 7-8.
Preek 45 uit Vetter 1910 (196/28-32). Over Tauler en de uitdrukking Lebemeister ook
Gnädinger 1993: 91 en Steer 2002: 720-723. Vgl. voor de nabijheid van de daar besproken
teksten tot Ruusbroec Warnar 2003a: 126-141.
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gie. De morele dimensie van het leven naar de eigen regels speelt nog sterker in
Vanden geesteliken tabernakel, waar Ruusbroec systematisch aspecten van het
priesterschap bespreekt naar aanleiding van wat er in de Bijbel geschreven staat
over plichten en werkzaamheden van de dienaars in de tabernakel van het Oude
Testament. Daar was Ruusbroec ook gestuit op een aantal eigenschappen die
iemand diskwalificeren voor het priesterschap en die gesymboliseerd worden door
de lichamelijke gebreken die in Bijbelse tijden kandidaat priesters uitsloten. Het
betrof onder meer de blinden, de manken, de bultenaars en lieden die hun neus en
dus hun aangezicht geschonden hadden. De blinde staat voor de hoogmoedige,
de manke wil God en de wereld blijven dienen, de gebochelde gaat gebukt onder
28
zijn hebzucht, enzovoorts.
Het is geen toeval dat voor Ruusbroec deze uiterlijke tekenen van een menselijk
tekort corresponderen met een defect van de innerlijke habitus van de geestelijke.
Met zijn voorbeeldfunctie behoort deze immers in alle opzichten een spiegel van
deugden te zijn. Dat was overigens een algemeen geaccepteerde opvatting. Van
de priesters uit de Deventerse gemeenschap rond Geert Grote en Florens Radewijns
- de kiem van de Moderne Devotie aan het eind van de veertiende eeuw - werd ook
verwacht dat zij solden hore leven setten alsoe dat sii een spieghel anderen
menschen waren ende hulpe te gode wart, en ook dit adagium is te herleiden op
het oude docere verbo et exemplo dat de reguliere kanunniken al vanaf de twaalfde
29
eeuw als richtsnoer hanteerden.
Wat van de geestelijken verlangd werd, mocht men ook van clerici in ruimere zin
verwachten, en dus feitelijk ook van alle auteurs die zich in de traditie van de clergie
wilden bewegen. Natuurlijk had de spirituele autoriteit van Ruusbroec een heel eigen
en sterk charismatische dimensie die alleen was weggelegd voor de mystici, maar
voor gewone stervelingen als Jan van Boendale was de beheptheid met het morele
van niet minder groot belang in hun opstelling als auteur en leermeester. Al zal men
de (toch vrij vanzelfsprekend vereiste) integriteit binnen de meer wereldse context
van Boendales schrijverschap niet zo snel met het charismatische verbinden, ook
voor de schepenklerk gold dat de auteur die niet leeft naar wat hij verkondigt zijn
gezag en geloofwaardigheid verspeelt. Het veronachtzamen van deze
voorbeeldfunctie is een van de dingen die Boendale de geestelijkheid verwijt in zijn
Jans teesteye:
Si leren tfolc ende castien
Van sonden ende van heresien
Maer si en doens selve twint,
Nochtan darmen ghescreven vint
Dat al haer leven ende al haer kere
Volghen soude haerre lere,
So dat haer leven soude sijn
Een raye ende een sonneschijn
Die dleke volc soude leyden
30
Toter ewegher salicheyden.
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Bespreking van deze passages in Warnar 2003a: 85 (Brulocht) en 184-188 (Tabernakel).
Citaat in Van der Wansem 1958: 181. Zie voor algemene achtergrond Bynum 1979.
Jans teesteye is uitgegeven in Snellaert 1869: 137-275; citaat is vs. 3185-95.
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Deze persoonlijke integriteit is een van de kernpunten in Boendales visie op het
schrijverschap. Buitendien moet de dichter vakkundig zijn en de waarheid hoog in
het vaandel dragen, zoals blijkt uit zijn beschouwing over het schrijverschap in de
Lekenspiegel:
Drie pointen horen toe
Elken dichtre, ende ic segghe u hoe
Hi moet sijn een gramarijn
Warachtich moet hi ooc sijn
Eersaem van levene mede
31
So mach hi houden dichters stede.

Deze drie punten worden uitgebreid toegelicht. Een schrijver moet goed geschoold
zijn, met name in de grammatica, die in de ruime middeleeuwse betekenis behalve
de taalkundige aspecten ook retorische en compositorische technieken omvatte.
Het tweede vereiste is trouw aan de historische waarheid. In dat opzicht stelt
Boendale zich vierkant achter Jacob van Maerlant, die in enkele uiterst
gedenkwaardige tirades de bedenkers van fantasieverhalen de mantel had
uitgeveegd. Het lijkt wel of Maerlant voor Boendale vooral die vader [..] der dietscher
dichtren algader was omdat hij schelt zere die loghenieren, Die valsche materien
visieren. Maar de belangrijkste eigenschap van een schrijver is wel zijn integriteit.
Want wie anderen deugd en wijsheid wil bijbrengen, moet erop toezien dat hij zijn
eigen woorden naleeft:
Hets den lerare leellijc zere
Dat hi selve niet en hanteert
Doghet die hi enen andren leert
Alsoe Cathoen, die wise man,
In sinen boec wel spreken can

Opnieuw noemt Boendale Jacob van Maerlant, nu als Middelnederlands toonbeeld
van rechtschapenheid. Nimmer had men Maerlant erop kunnen betrappen dat hij
loghene dichte of voort brochte, Hoe nauwe datment onderzochte, Want sijn leven
32
was eersaem Als enen dichter wel betaem.
Jan van Boendales beschouwing over het ware schrijverschap - het
Middelnederlandse dichter heeft de ruimere betekenis van auteur - is al vele malen
bestudeerd en besproken. De meest gangbare interpretatie - dat we hier de oudste
poëtica in de volkstaal vinden - is door Wim Gerritsen aangescherpt met de stelling
dat Boendale hiermee ook als maatschappelijke geïntegreerde clericus wilde
afrekenen met zijn literaire rivalen: de onmaatschappelijke minstrelen, speellieden
en sprooksprekers, die een loopje namen met de werkelijkheid in hun epen en
verhalen, er een allesbehalve onbesproken levenswijze op nahielden en
33
tekortschoten in een goede scholing.
Ongetwijfeld was het zo dat Boendale zich wilde distantiëren van een in zijn ogen
minder slag dichters - maar uitsluitend op deze wijze geportretteerd, krijgt de

31
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Lekenspiegel Boek III, kap. 15, vs. 9-14 (De Vries 1844-48).
De citaten staan in Lekenspiegel Boek III, kap. 15, respectievelijk vs. 119-124, 230-234 en
293-296 (De Vries 1844-48). Zie over dit hoofdstuk als Middelnederlandse poëtica Gerritsen
e.a. 1994.
Gerritsen 1992.
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auteur van de Lekenspiegel wel erg de trekken van een vroege Batavus Droogstoppel
die blind voor eigen kleingeestigheid anderen de maat wil nemen. Daarmee is
Boendale tekort gedaan, zeker als woordvoerder namens zijn collega's. In ieder
geval gaan we dan te gemakkelijk voorbij aan datgene waar het Boendale om te
doen was: zich opwerpen als de leermeester in de traditie van geleerden en
geletterden - niet als de verheven mysticus, maar zeker wel als de leraar die zelf
het goede voorbeeld geeft en wiens woorden niet gelogenstraft worden door zijn
leefwijze.

5 Slot
Dat Boendale zijn auteurschap wilde spiegelen aan een meer clericaal-geleerde
traditie wordt naar mijn idee bevestigd door parallellen tussen het dichterskapittel
uit de Lekenspiegel en de regulen der doctoren die de dominicaanse doctor in de
34
theologie Dirc van Delft in zijn Tafel vanden kersten ghelove opsomde. De Tafel,
in de eerste jaren van de vijftiende eeuw geschreven in Holland, is een superieure
variant van Boendales Lekenspiegel: een echte Dietse summa van de hand van
een doctor in de theologie, en dus met werkelijk wetenschappelijke accenten. Maar
er zijn ook onmiskenbare gelijkenissen met Boendales werk. Waar deze in de
Lekenspiegel schreef: Hets den lerare leellijc zere, Dat hi selve niet en hanteert,
Doghet die hi enen andren leert, klinkt bij Dirc van Delft bijna letterlijk hetzelfde:
Want het is leliken den meester dat hi leert als die misdaet hem wederspreect ende
alsmen segghen mach hi seitet ons ende hi dodes self niet. Deze overeenkomst
wordt significanter als we bedenken dat Dirc van Delft hier aan het woord is in eigen
naam - althans, het gaat hier om een van de weinige kapittels uit de Tafel waarvoor
nog geen bron is gevonden. Bovendien bespreekt Dirc van Delft de zaken hier
evenals Jan van Boendale in het bredere perspectief van de clergie, in de woorden
van Dirc van Delft een voirbaerlike staet der heyligher kercken [...] die voeren die
doctoeren, meesteren, predicaren en studenten, kortom: allen die zich bezighielden
35
met kennis(overdracht).
Als we eenmaal hebben vastgesteld dat Dirc van Delfts woorden voortkomen uit
dezelfde sfeer van leermeesters, onderwijs en leefregels waarin Boendale zijn
literaire werkzaamheden wil situeren, verbaast het al minder dat zich nog een aantal
overeenkomsten laat aanwijzen. Als Boendale zich in navolging van zijn eigen
meester op het overigens onjuiste standpunt stelt dat de belangrijkste van de vrije
kunsten de theologie is, schrijft Dirc van Delft dat in alle parochiekerken
schoolmeesters moeten zijn die de kinderen onderwijzen in het Latijn en de zeven
vrije kunsten opdat zij later de Heilige Schrift beter verstaan, want de theologie
maakt gebruikt van alle kunsten. Waar Boendale de banvloek uitspreekt over de
vermaaksliteratuur, voelt Dirc van Delft zich aangesproken door de gedachte dat
de doctoren hun discipelen het goede voorbeeld moeten geven ende die ijdel
boecken der poeteryen niet en soecken, mer die fonteyne der theologyen [...] Want
theologie is allen studenten al gheheel ende genoech, diemen voir alle consten
leren sal,
34
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Over Dirc van Delft en zijn Tafel Van Oostrom 1987: 180-224. Uitgave in Daniëls 1937-1939.
Citaten uit Tafel vanden kersten ghelove, Somerstuc, kap. 20, respectievelijk regels 71-73
en 8-10 (Daniëls 1937-1939). Hoewel, zoals gezegd, de editie hier voor Dircs woorden geen
bronnen aangeeft, is duidelijk dat Boendale hier de Disticha Catonis citeert. Vgl. Vanderheyden
1961: 223.
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wantsi gheeft alleen wairheit te verstaen, die wijsheyt, minne totter duecht, eer voir
36
gode ende voirden mensche.
Hoe zeer deze overeenkomsten ook tot nadenken stemmen, op het eerste gezicht
lijken ze in het niet te vallen bij de verschillen in vooropleiding tussen de brave
schepenklerk Jan van Boendale en de geleerde Dirc van Delft, die voordat hij
hofkapelaan van de Hollandse graaf Albrecht van Beieren werd, had gedoceerd
aan de universiteiten van Erfurt en Keulen. Maar voordat we concluderen dat de
afstand tussen Lekenspiegel en Tafel daarom onoverbrugbaar groot zijn, loont het
de moeite het vervolg van Dirc van Delfts paragraaf over de doctoren te lezen. Daar
37
komt hij te spreken over de regulen der studenten in theologien. Op die zaak gaat
hij niet diep in; hij laat het bij een verwijzing naar en gedeeltelijke vertaling van het
Latijnse Elucidarium, een dialoog tussen een meester en zijn discipel over allerlei
onderwerpen betreffende God, de schepping en de geloofsleer - waarvan we er
38
een heel aantal ook in de eerste hoofdstukken van de Lekenspiegel tegenkomen.
Het Elucidarium past overigens ook geheel in de sfeer van het overgangsgebied
tussen charismatische en intellectuele cultuur. Als tekst volledig deel uitmakend van
de schriftelijke traditie, is het Elucidarium in de enscenering van onderwijzende
meester en de vragende leerling haast archetypisch voor een invloedrijk genre
waarvan de vorm geënt is op de persoonlijke autoriteit uit de charismatische cultuur.
Er zijn natuurlijk nog oudere voorbeelden, tot aan de dialogen van de kerkvader
Gregorius de Grote, maar op dit punt in mijn betoog zijn interessantere - want
Middelnederlandse- voorbeelden de berijmde Dietsche Lucidarius, of het verhaal
van de oude Ruusbroec en zijn leerling of Boendales werk Jans teesteye, waarin
39
hij zelf als leermeester optreedt en zich laat bevragen door zijn discipel Wouter.
Die rolverdeling in Jans teesteye is een van de aanwijzingen dat Boendale zijn
schrijverschap definieerde in termen die vergelijkbaar zijn met de plichten van de
geestelijken, hoewel die ex officio als leermeester naar voren konden treden.
Boendale had noch de opleiding, noch de wijdingen die hem dezelfde mogelijkheden
boden als de professionele en publieke vertegenwoordigers van de clergie die Dirc
van Delft noemt. Maar Boendale gaat voorbij aan de formele voorwaarden en baseert
zijn recht van spreken op de morele criteria van eerzaamheid en waarachtigheid.
Dat is een ambitieuze stellingname, die meer waardering verdient dan het wat duffe
imago dat Boendales moraliteiten toch nog altijd oproepen. Het gaat erom dat
Boendale de integriteit van de auteur - hetzij leraar, hetzij prediker - ziet als een
40
noodzakelijke voorwaarde voor een publieke rol.
Die publieke rol van de auteur is uiteindelijk de kern van mijn betoog en een
wezenlijke factor in de overgang naar een op de clergie stoelende literatuur. In de
figuren van Boendale, Ruusbroec, Jan de Weert en anderen zien we Nederlands
schrijvende auteurs die op uiteenlopende terreinen een bijdrage leveren aan de
publieke opinie. Zij willen zich manifesteren op een terrein dat tot dan toe in de Lage
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Lekenspiegel Boek III, kap. 14, vs. 93-108 (De Vries 1844-1848), Tafel vanden kersten
ghelove, Somerstuc, kap. 20, regels 40-46 en 96-102 (Daniëls 1937-1939).
Tafel vanden kersten ghelove, Somerstuc, kap. 20, 103 e.v. (Daniëls 1937-1939).
Vgl. Warnar 2003a: 32-33.
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Zie Minnis 1997.
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Landen het min of meer exclusieve domein was van een in het Latijn
communicerende intellectuele en geestelijke elite. De eerste grote bres in dat bastion
werd geslagen door Jacob van Maerlant, en het kan geen toeval zijn dat zowel
Boendale als Jan de Weert zich willen spiegelen aan deze grote voorganger. Maar
bij de opkomst van de Middelnederlandse leermeesters en hun hang naar clergie
past niet echt de oorlogszuchtige metaforiek van aanvallen en veroveringen. Men
zette zich wel af tegen de vertegenwoordigers van de geleerdentraditie, maar meer
om zo de plaats af te bakenen voor een eigen Middelnederlandse republiek der
41
letteren.
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Niels-Erik Larsen
Gentse grafeemstudies
Abstract - In the article the vocalic grapheme systems of five scribes from the
East-Flemish town of Ghent are compared. The texts span a period of more than
sixty years, the oldest one being the statutes of the Leper Hospital from 1236. The
five systems do not represent a continual diachronic development in the sense that
the oldest text have a primitive system in comparison with the younger texts.
Nevertheless the youngest systems expose greater phonemic detail and a more
consequent indication of vocalic length.

1 Inleiding
In de geschiedenis van de Middelnederlandse schrijftaal neemt Gent een belangrijke
plaats in. Het is zelfs zo dat de oudste, in het origineel overgeleverde niet-literaire
teksten van Gentse origine zijn, namelijk de Middelnederlandse vertaling van de
Latijnse Statuten van de Gentse Leprozerie van 1236 en de eveneens vertaalde
Keuren uit 1237 of kort daarna. Het Corpus Gysseling (Gysseling 1977) vermeldt
uit de dertiende eeuw 104 teksten die met zekerheid in Gent gelokaliseerd kunnen
worden. M. Gysseling beschouwt het als onwaarschijnlijk dat er al vóór de tweede
kwart van de dertiende eeuw een traditie bestond voor het schrijven van niet-literaire
teksten in het Nederlands. Maar de bekwaamheid en zekerheid waarmee sommige
van deze eerste teksten geschreven zijn, laten veronderstellen dat er een traditie
was en dat er al vroeger teksten in de moedertaal moeten zijn geschreven. Deze
moeten dan volgens Gysseling literaire teksten geweest zijn (vgl. Gysseling 1968).

2 De grafematiek
De grafematiek bestaat uit de analyse van de grafematische opposities en is dus
voor de schriftelijke vorm van een taal wat de fonologie is voor de klank. De
grafematiek is dus een zelfstandige component van de taal en de beschrijving ervan
hoeft net zo min als die van andere componenten (fonologie, morfologie, syntaxis
enzovoort) een bijzondere rechtvaardiging. De ervaring leert echter dat grafematisch
onderzoek hoofdzakelijk op basis van teksten uit vroegere periodes wordt gemaakt,
wat een consequentie is van het feit dat de fonische realisatie van historische
taalstadia niet meer bekend is. Er zijn dan ook veel voorbeelden van hoe
grafematisch onderzoek een beter inzicht in de fonologische structuur (en als de
bronnen het toelaten: ook in de fonetische structuur) van een taal kan geven. Andere
probleemstellingen, bijvoorbeeld de vaststelling en beschrijving van schrijf-
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talige tradities, waar de fonische interpretatie van het schrift niet op de voorgrond
staan, zijn echter ook mogelijk.
Met betrekking tot de grafematiek bestaat er geen methodische consensus. In de
betrekkelijk jonge traditie van de grafematiek staat de keuze tussen een immanente
benadering en een relationele analyse. In de immanente benadering worden de
grafeemsystemen opgesteld alleen op basis van de grafische gegevens, in principe
op dezelfde wijze als men een hedendaags foneemsysteem opstelt, maar wel met
de nodige verschillen wegens de andersoortige substantie; bij een relationele analyse
woorden de grafische gegevens gestructureerd op basis van een referentie- oftewel
metasysteem, meestal een historisch of gelijktijdig klanksysteem (zie Larsen 2001).
Ik heb me laten inspireren door de methodische aanpak zoals die in een aantal
publicaties over het middeleeuwse Rijnmaaslands van Arend Mihm en Michael
Elmentaler met zeer belangwekkende resultaten gepubliceerd zijn, maar wijk zoals
1
later zal blijken in een aantal opzichten toch daarvan af.
Grondslag van dit artikel is een aantal Gentse teksten, beschouwd als schakels
in de ontwikkeling van de Nederlandse schrijftaal. In tegenstelling tot zoveel
taalhistorische analyses staan hier niet de klankhistorische aspecten van het
Middelnederlands centraal, noch wordt in de eerste plaats een fonetische interpretatie
van de grafische gegevens nagestreefd. Er wordt een poging gedaan om de
vocaalgrafeemsystemen van de beklemtoonde syllaben op te stellen om op die
manier de constanten te vinden die achter de soms uitbundige spellingsvariatie van
de middeleeuwse schrijftalen verscholen gaan. Omdat de onderzochte teksten een
tijdsspanne van driekwart eeuw dekken, zit er ook een diachronisch aspect in: op
welke manier ontwikkelt zich de schrijftaal in Gent in de onderzochte periode?

2.1 De hier gehanteerde methode
Mihm en Elmentaler gebruiken een relationele methode, dat wil zeggen dat ze de
grafematische systemen door middel van een referentiesysteem analyseren op
basis waarvan de grafische gegevens gegroepeerd worden naargelang de
zogenoemde klankposities (‘Lautpositionen’). Onder klankpositie verstaan ze een
hypothetisch klanksegment dat door 1) de klanketymologie en 2) de klankcontext
bepaald is. Als grondslag van de klanketymologie gebruiken ze het gereconstrueerde
West-Germaanse klanksysteem dat verder gedifferentieerd is naar de klankcontext,
dat wil zeggen naargelang een West-Germaanse vocaal wel of niet voor
umlautsfactor en in open of gesloten syllabe voorkomt. Ook wordt er rekening
gehouden met andere mogelijke factoren die de schrijfwijze zouden kunnen
beïnvloeden, vooral de consonantische omgeving. Op deze manier wordt een aantal
klankposities bepaald waarvan het aantal vanzelfsprekend beduidend groter is dan
de inventaris van het West-Germaanse klanksysteem.
Om het resultaat niet door enkele zeer frequente woorden te laten beïnvloeden
hebben Mihm en Elmentaler in de statistische berekening ervoor gekozen de
grafische toestand niet per ‘token’ te berekenen maar per ‘type’ oftewel
morfeemtypes. Ik zal hier hetzelfde doen. Onder morfeemtypes oftewel formatieven
verstaan Mihm en Elmentaler lexicale eenheden die naar de klankcontext gedifferen-

1

Zie Mihm 2000, 2001, Elmentaler 1993, 1998, 1999, 2000 en het uitvoerigst in 2003.
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tieerd zijn, bijvoorbeeld de diftong in Duits Haus (gesloten syllabe zonder umlaut),
Hause (open syllabe zonder umlaut), Häuser (open syllabe met umlaut) enzovoort.
Er wordt in onderhavige analyse geen rekening gehouden met morfeemtypes die
slechts één of twee keer gedocumenteerd zijn. Morfeemtypes waarvan de etymologie
niet helemaal vaststaat en morfeemtypes die meestal onbeklemtoond worden
gebruikt zoals vele voornaamwoorden zijn in de statistiek niet verwerkt.
Als grafeem wordt de schrijfwijze beschouwd die procentueel drie keer zo vaak
2
als de naastvolgende gedocumenteerd is. Bij sommige fonemen doet zich het geval
voor dat ze meer of minder evenredig door twee schrijfwijzen gerepresenteerd zijn;
in dat geval wordt als grafische weergave een grafeem met twee, in enkele gevallen
drie representaties aangegeven. Een nadeel bij de gebruikte procedure is dat hij
door slechts de numerieke correspondenties te laten gelden eventuele functionele
aspecten van minderheidsschrijfwijzen over het hoofd kan zien. In de
Leprozenstatuten bijvoorbeeld is ou een schrijfwijze met een heel duidelijke functie,
gezien het feit dat ze exclusief voor /oe/ wordt gebruikt wordt. Maar omdat ze slechts
de derde frequentste schrijfwijze is die in open syllabe slechts met 3,3% en in
gesloten syllabe met 18,7% van alle gevallen gedocumenteerd is, vervalt ze door
de methode eigenlijk als aanduiding van /oe/. Omdat de tweede frequentste
schrijfwijze in gesloten syllabe, o, met 34,3% niet drie keer zo frequent is als uo,
wordt de laatstgenoemde niettemin als aanduiding van /oe/ geaccepteerd. /oe/
correspondeert dus met de grafische aanduiding <oe, o, uo>.
Geanalyseerd wordt welke klankposities op grafisch vlak wel of niet gedifferentieerd
worden. Indien twee klankposities door middel van eenzelfde schrijfwijze gerealiseerd
worden, worden ze bij eenzelfde grafeem ingedeeld; klankposities die door
verschillende schrijfwijzen worden gerealiseerd, worden bij verschillende grafemen
geplaatst. Het grafeembegrip van Mihm en Elmentaler bevat dus twee componenten,
namelijk een grafische én een klanketymologische component. De
klanketymologische component werkt slechts structurerend maar bevat in zichzelf
geen fonetische interpretatie van de klanken. Grafemen worden tussen < >
geschreven, terwijl allografen (minderheidsspellingen) door cursief aangegeven
zijn.
In wat volgt zal ik de methode Mihm/Elmentaler voor de analyse van een aantal
Gentse teksten aanwenden. In dit geval zal ik echter niet de op het West-Germaanse
klanksysteem gebaseerde klankposities als basis gebruiken. Dat lijkt me voor de
Middelnederlandse teksten onnodig gedifferentieerd, mede door het feit dat de rol
van de umlaut in het Nederlands vrij beperkt en bovendien vaak niet voorspelbaar
3
is zoals in het Duits. In plaats daarvan zal ik als grondslag van de klankposities het
Middelnederlandse foneemsysteem gebruiken zoals gereconstrueerd door J.
Goossens, maar in een gewijzigde opstelling (en in een wat gewijzigde notatie), vgl.
Goossens 1974: 74; 1980 (zie fig. 1). Deze opstelling is geen in-

2

3

Deze grens is vastgelegd om praktische redenen, zodat de grafische invariabelen feitelijk
getoond worden. Geen grens aangeven, d.w.z. de frequentste schrijfwijze als foneem aan te
zetten, zou een grafeemsysteem kunnen opleveren dat te veel van de feitelijke gegevens
abstraheerde en een te hoge grens zou kunnen veroorzaken, zodat te veel
minderheidsspellingen het systeem onduidelijk zouden maken.
Ik denk hierbij aan de primaire umlaut als enige umlautsverschijnsel in het zuidwestelijke
gedeelte van het taalgebied en de spontane karakter van de umlaut van wg. /u/, vgl. Goossens
1980.
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terpretatie van de fonetische realisatie van de fonemen, want die is slechts in grote
lijnen bekend, bv. is er onzekerheid over het wel of niet diftongische karakter van
/ie/, /ê/ en /ô/. Op deze opstelling van het foneemsysteem worden later de grafische
gegevens geplot waarbij de grafeemsystemen aanschouwelijk worden gemaakt (zie
fig. 1):

Fig. 1. Het Middelnederlandse foneemsysteem (volgens Goossens 1974, 1980, maar in een
gewijzigde opstelling en notatie)

Als klankcontext wordt slechts de positie in gesloten respectievelijk open syllabe
aangegeven, maar het spreekt vanzelf dat de analyse ook aandacht moet hebben
voor andere distributieverschillen dan slechts die van de syllabe. In het vervolg
wordt gesloten syllabe door een ‘*’ aangegeven, open syllabe door ‘-’, bijvoorbeeld
betekent /î/* het foneem lange î in gesloten syllabe, /ei/- het foneem ei in open
syllabe. Om de lexicale bezetting van de fonemen gelijkmatig te behandelen wordt
4
die op basis van het eerste lemma in het Middelnederlandsch Woordenboek bepaald.
Zulke referentievormen worden in het vervolg met klein kapitaal geschreven.

2.2 Het materiaal
In het vervolg van deze bijdrage worden de grafeemsystemen van een aantal Gentse
teksten opgesteld. De oudste teksten, namelijk de Statuten van de Gentse Leprozerie
van 1236 en de Keurenvertaling van 1237 of kort daarna, zijn tevens ook de langste.
Iets korter is het Advies van muntdeskundigen ±1240-1260. De overige
tekstoverlevering omvat meestal vrij korte teksten die slechts onvolledige en onzekere
analyses zouden opleveren. Om de matenaalgrondslag toch enigszins betrouwbaar
te maken, neem ik in deze gevallen een aantal teksten samen op basis van een
identificatie van schrijvershanden zodat verschillende teksten van dezelfde schrijver
5
als één tekst worden beschouwd. Het gaat om twee schrijvershanden van het eind
van de eeuw (tussen 1292 en 1300), namelijk Hand 54 en Hand 59 (in de nummering
van Berteloot), waarvan elke schrijver drie teksten geschreven heeft. Toch blijkt dat
zelfs in langere teksten zoals de Leprozenstatuten en de Keurenvertaling niet alle
klankposities gedocumenteerd zijn. Vooral het laagfre-

4

5

Voor details zie Larsen 2001: 168-173. Die analyse is echter op een andere
theoretisch-methodische grondslag ontstaan; de resultaten, in het bijzonder het door de
analyse opgestelde grafeemsysteem, kunnen daarom niet zonder meer met de resultaten in
dit artikel vergeleken worden.
Ik heb zelf geen mogelijkheid gehad de schrijvershanden vast te leggen maar vertrouw op
de resultaten van Gysseling 1977, die echter geen schrijver persoonlijk kon identificeren; een
overzicht van het resultaat kan geraadpleegd worden in de overzichtstabel in Berteloot 1984:
Deel I, 18-39 waar ook de schrijvershanden genummerd zijn. Deze nummering wordt hier
gebruikt.
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quente foneem /øi/ (en in zekere mate ook /ø:/) is in het woordmateriaal niet
6
gerepresenteerd.
Het gaat bij alle vijf schrijvershanden om teksten die door Gentse instanties
geschreven zijn. De Keurenvertaling en het Muntadvies zijn teksten die met zekerheid
geschreven zijn in de stedelijke kanselarij. Misschien gaat dat ook op voor de
Statuten van de Leprozerie. De twee overige teksten, hier Hand 54 en Hand 59
genoemd, stammen uit religieuze organisaties, namelijk het Sint-Elizabethbegijnhof
en de Heilige-Geest van de Sint-Niklaaskerk. Hoe de scriptoria in deze instellingen
georganiseerd waren, in welke mate zij over eigen personeel beschikten, is onzeker.
In ieder geval laat de overlevering van de dertiende eeuw niet toe de factor
‘tekst-producerende instelling’ constant te houden bijvoorbeeld door slechts teksten
uit de stedelijke kanselarij te gebruiken; verschillende tradities met betrekking tot
het schrijven van Middelnederlands kunnen daarom niet uitgesloten worden.
Hetzelfde geldt voor de tekstsoort die bij de onderzochte schrijvershanden
categorieën zoals statuten, keuren, renteboeken, koop- en verkoopaktes omvat.
Voor Hand 54 en Hand 59, die teksten van verschillende tekstsoorten omvatten,
lijken de verschillen die tussen bijvoorbeeld renteboeken en verkoopaktes minimaal
7
te zijn.

8

3 De statuten van de Gentse Leprozerie

De vermoedelijk oudste Nederlandstalige tekst uit Gent is de Statuten van de
9
leprozerie. De statuten van de vermoedelijk kort vóór 1146-1149 gestichte instelling
werden op 14 november 1236 door de bisschop van Doornik bekrachtigd en zijn
10
niet lang daarna in het Middelnederlands vertaald. Hoewel de statuten door
bisschoppelijke interventie totstandgekomen zijn, had het stadsbestuur het beheer
11
over de leprozerie en kunnen de statuten in de stedelijke kanselarij geschreven
zijn. Het grafeemsysteem van de statuten laat 12 vocaalgrafemen zien (zie fig. 2).
Het grafeemsysteem valt op door het occasionele gebruik van accenten boven
12
de vocaaltekens; bij /â/ en de scherplange vocalen /ê/ en /ô/ heeft het accent in
<á>, <é> en <ó> duidelijk een differentiërende functie tegenover <a>, <e> en <o>
van de korte vocalen. Ook boven i en u wordt soms een accent geplaatst, maar in
veel mindere mate dan bij de overige vocaalletters (zodat er hier meer sprake is
van een verduidelijking van de leesbaarheid van lettercombinaties met veel
neerhalen;

6

7
8
9
10
11
12

In vrijwel alle gevallen waar in een woord /ø:/ mogelijk is, heeft het lemma van het MNW een
vorm met o. Omdat het Middelnederlandse schrift zelden een verschil maakt tussen /ō/ en
/ø/, worden in de betreffende lemmata van MNW een /ō/ verondersteld. Vgl. ook Berteloot
1984: Deel I, 81 (§4.1.9).
Bijvoorbeeld komt de schrijfwijze <au>, die slechts Hand 59 bezigt, in alle drie teksten van
deze schrijver voor.
Editie Gysseling 1977: 20-29. Taalkundige behandeling in Gysseling 1963a, Larsen 2001.
Voor de geschiedenis van de leprozerie, De Coninck & Blockmans 1967, Van Keymeulen,
Adriaen & Maréchal 2003.
Gysseling 1963a, vooral p. 9-13. De Coninck & Blockmans 1967: 6-7.
Verhulst 1959, vooral p. 4; De Coninck & Blockmans 1967: 5, 9-11, 35.
De aanduiding ‘scherplang’ wordt in het vervolg en in overeenstemming met de filologische
traditie gebruikt voor de producten van de oude diftongen *ai en *au en de aanduiding
‘zachtlang’ voor de rekkingsproducten van *i, e, respectievelijk *u, o.
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Fig. 2. Het grafeemsysteem van de Statuten van de Gentse Leprozerie.

in die functie komen accenten ook bij korte /i/ en /y/ voor, weliswaar in beperktere
mate). Het grafeemsysteem markeert dus bij a, e en o in principe de oppositie tussen
korte en lange vocaal. Dat het accent gedeeltelijk ook een functie heeft als aanduiding
van een kwalitatieve oppositie, blijkt in open syllabe, waar de lengteaanduidende
functie onnodig is, de korte e komt immers slechts in gesloten syllabe voor. In open
syllabe drukt <é> echter de oppositie tussen de scherplange /ê/ en de zachtlange
/ē/ uit, laatstgenoemde wordt namelijk bijna nooit met accent geschreven. Bij de
o-klanken is het systeem zoals bij de e-klanken, namelijk een korte o, een
scherplange en een zachtlange o, maar hier wordt het verschil tussen scherplang
en zachtlang grafisch met aangegeven. De scherplange /ô/ wordt in open syllabe
nooit als <ó> geschreven.
Het accent wordt niet consequent differentiërend toegepast. In gesloten syllabe,
waar immers de oppositie tot de korte vocalen mogelijk is, verschijnt á voor 46,5%,
é voor 56,5% en ó voor 45,9% (in alle gevallen berekend per morfeemtype, vgl.
hierboven). Bij korte respectievelijk lange i en y kan met de hier gebruikte methode
geen grafeemverschil vastgesteld worden. Dat houdt zoals al aangeduid niet in dat
er voor /î/ en /ŷ/ geen accenten of andere lengteaanduidende spellingen worden
gebruikt, maar het percentage documentaties haalt bij de hier gebruikte statistische
methode niet de grafeemstatus; í komt in gesloten syllabe slechts in 13,0% van alle
13
morfeemtypes voor en ú kan statistisch helemaal verwaarloosd worden.
Het plaatsen van een accent boven de vocaal is een archaïsme dat overgenomen
is

13

De schrijfwijze ú komt in de Leprozenstatuten slechts 4x voor.
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uit de Latijnse oorkondentaal (van Cleemput 1955-1956). In de hier onderzochte
teksten komen accenten slechts in de oudste handschriften voor: de
Leprozenstatuten en de Keurenvertaling. Arend Mihm heeft gesteld dat het accent,
zoals ook zekere digrafieën, vermoedelijk geen lengteaanduiding is, maar de
14
aanduiding van een gediftongeerde realisatie van de klinker. Wat de
dubbelgrafemen betreft, ben ik het zonder meer met Mihm eens: rekening houdend
met de variatie in de Leprozenstatuten tussen ondubbelzinnige diftong ei in eischeden
‘eisten’ en de (in het grafeemsysteem niet verdisconteerde) minderheidsspelling ée
in éescht ‘eist’ ligt een interpretatie van ée als diftong (of ten minste als ‘tweetoppige’
15
(bi-moraische) accentuatie) voor de hand. Omdat dan ook ee (eveneens een
minderheidsspelling) in bijvoorbeeld degemeentucht vermoedelijk tweetoppige
accentuatie aangeeft, kan aangenomen worden dat dat ook voor de allografische
spelling é in geméntucht en veel andere woorden geldt. In het algemeen moet
tweetoppige accentuatie van /ê/ verondersteld worden (Goossens 1974: 40).
Hetzelfde zou ook bij <ó> het geval kunnen zijn, want ook hier blijkt de digrafische
variatie die de tweetoppige accentuatie laat veronderstellen, zo in oec ~ óc ~ oc en
in noet ~ nót ~ not maar én bij /ê/ én bij /ô/ zijn deze digrafieën minderheidsspellingen
die in het grafeemsysteem in figuur 2 niet te zijn zijn. In het algemeen correspondeert
de schrijfwijze <oe> (samen met uo) met het foneem /oe/ dat als diftong beschouwd
wordt. Ook uo is een archaïsche schrijfwijze die in andere Gentse teksten met
voorkomt (Gysseling 1963a: 13).
De hierboven vermelde variaties ei ~ ée en ee ~ é laten een zekere affiniteit tussen
de eigenlijke diftong /ei/ en de (licht) gediftongeerde /ê/ zien. Het verschil tussen
/ei/ en de meer of minder gediftongeerde realisaties van /ê/ is dan zeker ook
betrekkelijk. In veel morfeemtypen zien we immers ook variatie tussen <ei> en <e>,
bijvoorbeeld in heilige ~ helege en in het suffix -HEIT waar de variatie niet morfologisch
geconditioneerd is, vergelijk de variatie in uan siecheide(n) (26.29), uan harer
siechede(n) (24.32-33); bi hars selues quátheiden (23.10), bi q(ua)dheden (23.21),
In woorden waar /ei/ niet zoals in de tot nu toe besproken gevallen tot een wg. /ai/
te herleiden is, maar door een samentrekking ontstaan is, bijvoorbeeld in gereit,
geseit, meicín komt altijd slechts <ei> voor. Aan het bestaan van het foneem /ei/ en
van zijn grafische equivalent <ei> kan daarom niet getwijfeld worden hoewel het
hier en in de volgende teksten niet altijd eenvoudig is daarvoor het statistische bewijs
te leveren.
Bij /â/, tenslotte, zijn in het woord JAAR naast de spelling <á> ook minderheids-

14

15

‘Für das 12. Jahrhundert läßt sich die zweisilbige Aussprache im Nordwesten noch durch die
variierende Schreibung von Ortsnamen vielfältig nachweisen, wohingegen es keine gesicherten
Hinweise darauf gibt, daß sich entgegen dem herkömmlichen Gebrauch eine neue Konvention
durchgesetzt hätte, nach der die neuen Digraphien mit einer metaphorischen Bedeutung zum
Zeichen für Zweimorigkeit geworden wären. Da außerdem im Hinblick auf die silbischen
Kontexte deutliche Übereinstimmungen mit den vokalischen Graphiengeminaten des LW
[Leidener Willeram, N-EL] und den zirkumflektierten Vokalzeichen der “Reimbibel” bestehen,
liegt es nahe, in den “neuen Digraphien” ebenfalls ein Mittel zur Kennzeichnung qualitativer
Lauterscheinungen zu sehen.’ (Mihm 2001). Zo ook Elmentaler 2003: 52.
Met deze notie, die in een deel van de literatuur soms wordt gebruikt, wordt een lichte
diftongering bedoeld. Het is niet duidelijk in hoeverre deze notie hier synoniem is met
bimoraisch - een begrip waarmee verwezen wordt naar vocalen (of in het algemeen
sonoranten) die uit twee gewichtseenheden (morae) bestaan.
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spellingen zoals áe, ae gedocumenteerd die mogelijk een gediftongeerde uitspraak
aangeven (iár ~ iáer, iaer). Bijgevolg kan niet uitgesloten worden dat <á> ook in
andere woorden vóór /r/, waar geen minderheidsspellingen gedocumenteerd zijn,
een diftong aangeeft (wár, dár). Evenals <ó> verschijnt <á>, ook vóór andere
consonanten dan /r/, hoofdzakelijk in gesloten syllabe, maar zonder variërende
schrijfwijzen, wat eerder lengteaanduiding laat veronderstellen dan aanduiding van
een diftongering, maar een van de syllabestructuur afhankelijk diftongisch karakter
kan natuurlijk niet uitgesloten worden. Het feit dat er betrekkelijk weinig
accentgrafieën zijn bij /î/ en /ŷ/, zou in dit perspectief een indicatie kunnen zijn dat
deze klanken zuiver monoftongisch moeten zijn geweest. Of er een algemene
interpretatie van de accentuering en de digrafieën kan worden gevonden, lijkt dus
onzeker. Zoals we bij de twee volgende teksten zullen zien, kunnen digrafieën niet
altijd als aanduiding van een gediftongeerde uitspraak worden beschouwd.
De grafische equivalenten van /ou/ laten een duidelijk geconditioneerde verdeling
zien: o voor /w/, ou elders, vgl. getrowe, houden. Deze variatie, waar de tweede
component van de diftong voor de labiaal /w/ niet geschreven wordt, is vermoedelijk
uitsluitend orthografisch.

4 De keurenvertaling
De zogenoemde keurenvertaling bestaat uit de vertaling van een aantal Latijnse
keuren en strafrechtelijke bepalingen die bij verschillende gelegenheden tussen
circa 1165 en 1218 voor de stad Gent, in een enkel geval voor het gehele graafschap
16
uitgevaardigd zijn door graaf Filips van Vlaanderen en markgraaf Filips van Namen.
Kort vóór 1240 zijn de Latijnse teksten afgeschreven en in het Middelnederlands
vertaald. In sommige gevallen berust de tekst vermoedelijk op een oudere vertaling
hoewel er slechts voor het zesde gedeelte, namelijk de keur van baljuw en schepenen
m.b.t. schulden en erfenissen (CG 37.11-39.36), argumenten aan te voeren zijn dat
dit gedeelte een Middelnederlands ontwerp uit 1218 is voor de Latijnse vertaling.
Bovendien laat dit gedeelte enige grafische bijzonderheden zien, namelijk de
schrijfwijze éé ter aanduiding van scherplange /ê/ en enkele voorbeelden van -un17
in plaats van -on- die in de overige delen niet voorkomen. De tekst zoals hij voor
ons ligt is vermoedelijk het werk van twee of drie redacteurs wat blijkt uit verschillen
in de woordkeuze; grafisch is hij echter enigszins genormaliseerd door een
eindredacteur. De keurenvertaling heeft de stedelijke administratie gediend; de
samensteller van het handschrift was de stadsklerk, hij of één van zijn helpers heeft
18
het vermoedelijk geschreven.
Het grafeemsysteem van de Keurenvertaling laat 11 grafemen zien; gedocumenteerd
is bovendien het Franse leengrafeem <ai>, steeds in het woord forfait (zie fig. 3).
In vergelijking met het systeem van de Leprozenstatuten valt op dat de
Keurenvertaling slechts in geringe mate accenten gebruikt als aanduiding van
grafematische

16
17
18

Editie Gysseling 1977: 30-39). Met tekstkritische inleiding uitgegeven in Koch 1960. Een korte
taalkundige studie over de keurenvertaling in Gysseling 1963b.
Zie Koch 1969: xxvi; Gysseling 1963b: 24-25.
Koch 1969: xxi.
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Fig. 3: Het grafeemsysteem van de Keurenvertaling.

opposities. Alleen ter aanduiding van /ê/ wordt zoals al gezegd in een gedeelte van
de tekst de schrijfwijze éé gebruikt, in alle gevallen in gesloten syllabe zoals in
ghedéél, uoréét ‘vooreed’. In plaats van accenten worden in zekere mate digrafieën
eindigend op -e gebruikt, gedeeltelijk in variatie met éé, in het bijzonder in ghedeel,
maar ook <ae> voor /â/ in gesloten syllabe: mesdaet, iaer enzovoort. Het minder
frequente gebruik van accenten heeft ook de consequentie dat de scherplange /ô/
in gesloten syllabe niet zoals in de Leprozenstatuten een speciale aanduiding heeft
(<ó>) maar door het digrafische grafeem <oe> wordt aangeduid, in gesloten syllabe
vallen /ô/ en /oe/ dus grafisch samen. De Keurenvertaling maakt met andere woorden
in tegenstelling tot de Leprozenstatuten geen verschil tussen de vocaal in doet DOOT
19
(‘dood’) en in doet DOET (< DOEN); dit ontbreken van een speciale aanduiding voor
het foneem /ô/ in gesloten syllabe is de reden dat de Keurenvertaling exclusief het
leenfoneem <ai> één grafeem minder heeft dan de Leprozenstatuten.
Het grafeem <ei> heeft zoals ook in de Leprozenstatuten een precaire status. De
spellingen e en ei variëren in hetzelfde morfeem zoals in het suffix -HEIT: warheden,
warheiden; waar /ei/ echter door samentrekking ontstaan is, wordt altijd <ei>
geschreven: seide, meisin. Eveneens opmerkelijk is dat er in gesloten syllabe meestal
geen verschil wordt gemaakt tussen /î/ en /ie/, die beide door <ie> worden aangeduid,
20
bijvoorbeeld cnief KNIJF, sien SIEN, wat bij de Leprozenstatuten wel het geval is.
Op die manier wordt in gesloten syllabe de lengte van /î/ welis-

19
20

Opmerkelijk is echter dat de Keurenvertaling DOOT altijd als doet met een finale t schrijft, maar
in 10 keer uit 12 attestaties DOET (< DOEN) met een finale d aanduidt.
Bij ZIEN en ZIJN is er wel een grafisch verschil: in de meeste gevallen wordt sien, respectievelijk
sin geschreven.
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waar aangeduid, maar ten koste van een grafische samenval met /î/. Dat er sprake
zou zijn van een foneemsamenval, is niet aannemelijk omdat /î/ in open syllabe als
<i> wordt geschreven. Wanneer men aanneemt dat de Gentse /î/ zuiver
monoftongisch was, kan de e hier alleen maar lengteaanduidend zijn. De spelling
<ie> voor /î/ is hier dus een conventioneel teken dat met ‘fonografisch’, namelijk als
directe weergave van een diftongische klank opgevat moet worden. Het grafeem
<ie> toont daarmee dat er sprake kan zijn van klankabstraherende spellingen en
dat de ‘sequentiële’ interpretatie van Mihm en Elmentaler, als diftong dus, niet altijd
geldig is, zelfs niet in vroeg dertiende-eeuwse Middelnederlandse teksten (vgl.
hierboven pag. 137 en noot 14).

5 Advies van muntdeskundigen van ±1240-1260
Het advies van muntdeskundigen betreffende de muntslag in Vlaanderen (CG nr.
16) is in dezelfde codex overgeleverd als de Keurenvertaling, maar door een andere
hand geschreven. Het handschrift is daarom vermoedelijk door een schrijver van
de Gentse stadsadministratie geschreven en bewaard voor stedelijke administratieve
21
doeleinden hoewel de adviezen voor de grafelijke monetaire politiek bedoeld zijn.
De historische en politieke redenen voor het totstandkomen van het muntverslag
alsmede een interpretatie van de tekst zijn beschreven in Wyffels 1967. De tekst
bevat geen datering; omdat de tekst in de codex na teksten geplaatst is die na 1240
geschreven zijn en om historische redenen vóór 1266 geconcipieerd moet zijn, moet
het Advies ergens tussen die twee jaren gegeven zijn. Wyffels: 1118 dateert de
e

tekst ‘vers le milieu du XIII siècle, de préférence quelque temps après plutôt qu'avant
1250’, een datering die M. Gysseling in zijn editie overneemt (Gysseling (ed.) 1977).
Wegens de beperkte omvang van de tekst zijn er een aantal leemtes in de
documentatie van het grafeemsysteem; zo zijn er in de tekst geen woorden met /ŷ/
22
en /ei/, en ook van /ô/ in gesloten syllabe zijn er geen voorbeelden. Het
grafeemsysteem bevat dus slechts 8 grafemen (zie fig. 4).
Het grafeemsysteem van het Advies heeft zekere gelijkenissen met de
Keurenvertaling, wat ook niet verwonderlijk is omdat beide teksten in dezelfde
administratieve samenhang zijn ontstaan. Opvallend is dat beide teksten in gesloten
syllabe nauwelijks verschil tussen /î/ en /ie/ maken zodat <ie> en <i> dienen tot
kenmerking van beide fonemen (daarom is het grafeem in het schema als <ie, i>
23
aangeduid). Het gebruik verschilt van woord tot woord. Bij de a-klanken in gesloten
syllabe maken de Keuren een verschil tussen korte en lange a, de Munt-

21

22

23

Vgl. Wyffels 1967: 1117: ‘En tout cas le magistrat gantois semble avoir trouvé le rapport si
remarquable et susceptible de rendre éventuellement encore service, qu'il l'a fait copier dans
un recueil de la ville’.
Dat wil zeggen: er zijn geen voorbeelden van morfeemtypes met drie of meer documentaties,
maar de tekst heeft de sporadische voorbeelden van /ŷ/ in open syllabe: nu, cume en van /ei/
in open resp. gesloten syllabe: clene, gheseit.
De negatie NIET wordt altijd niet geschreven terwijl woorden met een postvocalische <r> (maar
ook andere woorden) hoofdzakelijk met <i> worden geschreven: hir, virtienachten (Keuren);
dirre DUUR, virdonghe (Muntadvies). Anderzijds lijkt <ie> voor /î/ bijzonder frequent vóór <f>:
cnief, wief, wieftien ‘15’ (Keuren); blieft, vieftienen (Advies). In sommige woorden zijn bijzondere
aanduidingen vaak achterwege gelaten; zo in het werkwoord ZIJN dat in beide teksten
hoofdzakelijk met <i> wordt geschreven.
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Fig. 4. Het grafeemsysteem van het Muntadvies.

vertaling niet. Dat is in schijn maar zo; het is gedeeltelijk een kwestie van berekening
en woordkeuze van de tekst; in feite kent de Muntvertaling in gesloten syllabe in
14,8% van alle gevallen de schrijfwijze <ae>, bijvoorbeeld in uerstaen, gaen, slaen,
daen GEDAEN.
Opvallend, maar verschillend van de Keurenvertaling, is dat het grafeemsysteem
van het Muntadvies, zover nagegaan kan worden, nauwelijks verschil maakt tussen
scherplange en zachtlange vocalen. Op basis van de onderzochte morfeemtypes
blijkt dit verschil met en in het volledige woordmateriaal komen slechts in twee
gevallen een speciale aanduiding voor deze vocalen voor, namelijk voor scherplange
/ê/ ee in deelt (naast delt) en voor zachtlange /ō/ oe in voert (naast vort); er zijn
helaas geen documentaties van /ô/ in gesloten syllabe. Zover nagegaan kan worden
lijkt de schrijver van het Muntadvies slechts bij hoge uitzondering een verschil tussen
scherplang en zachtlang toe te passen, wat bij de schrijver van de Keurenvertaling
in gesloten syllabe wel het geval is.

6 ‘Hand 54’
Deze hand (nr. 54 in de nummering van Berteloot) heeft drie teksten geschreven,
namelijk een koopakte uit 20 januari 1292 (CG nr. 1111), een verkoopakte uit 6
november 1294 (CG nr. 1372) en ten slotte een verkoopakte uit de maent vor
kerstavond in het jaar 1300 (CG 1920). Alle transacties hebben betrekking tot het
Sint-Elizabethbegijnhof, volgens M. Gysseling moeten de charters dus door iemand
van Sint-Elizabeth geschreven zijn. De totale omvang van de drie teksten, die hier
als één tekst worden behandeld, is 974 grafische woorden (4902 tekens). Wegens
de beperkte omvang van de teksten zijn sommige klankposities door slechts weinig
morfeemtypes gerepresenteerd, wat evenwel meestal gecompenseerd wordt door
het feit dat in het totale aantal correspondenties weinig variatie
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Fig. 5. Het grafeemsysteem van Hand 54.

zit. Het grafeemsysteem bevat 13 grafemen (zie fig. 5).
In vergelijking met de tot nu toe behandelde grafeemsystemen is de differentiatie
bij de hoge vocalen helderder geworden; /i/, /î/ en /ie/ zijn duidelijk gedifferentieerd
zoals ook /y/ en /ŷ/: dinghen; wiif, bliuen; zien, tiene en sculdech; huus, huse. De
scherplange /ê/ wordt in gesloten en open syllabe door een speciaal grafeem <ee>
gekenmerkt (schreef, ghemeenen) terwijl zo'n situatie bij de scherplange /ô/ niet te
vinden is. Dit foneem wordt meestal met <o> weergegeven, in gesloten syllabe ook
gedeeltelijk met /oe/.
Een in de vroegere teksten niet gezien verschijnsel is dat het foneem /oe/
distributioneel gedifferentieerd wordt. Vóór dentaal en in ongedekte finale positie
wordt /oe/ door <oe>, vóór labiaal en velaar echter als <ou> weergegeven; /oe/
wordt in laatstgenoemde positie dus grafisch niet van de al vroeger bestaande
24
diftong /ou/ gedifferentieerd. De hier toegepaste statistische methode laat deze
combinatoriek niet duidelijk uitkomen, maar de afzonderlijke woorden laten de
verdeling duidelijk zien. Voorbeelden van /oe/ vóór labiaal/velaar: bouf BEHOEF,
brouke, breedebrouc; vóór dentaal en in ongedekte finale positie: doen, goeds,
roeden, broedre en doe, toe. In hoeverre de schrijfwijze oe vóór dentaal ambigu is,
is moeilijk te zeggen omdat de correspondenties van /ô/ in deze positie niet goed
gedocumenteerd zijn (slechts in woest OOST). In andere contexten, namelijk in oec,
is oe een eenduidige schrijfwijze omdat /oe/ vóór velaar (en labiaal) zoals al gezegd

24

Een differentiatie bestaat er wel omdat /ou/ hoofdzakelijk vóór dentaal verschijnt (houdene,
arnoud, wouter) en als resultaat van speciale ontwikkelingen zoals < a + w (joncfrouwe), vgl.
Goossens 1974: 44-45.
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Fig. 6: Het grafeemsysteem van Hand 59.

<ou> wordt geschreven. In het schema van het grafeemsysteem figureert /ô/ daarom
zowel bij <oe> als bij <o>. De overige grafemen worden niet nader
becommentarieerd.

7 ‘Hand 59’
De hand nr. 59 (volgens de nummering van Berteloot) heeft evenals Hand 54 drie
teksten geschreven, maar van een enigszins ander karakter, want slechts één van
de teksten is een verkoopakte en wel van 1 oktober 1294 (CG nr. 1357). De twee
overige teksten zijn renteboeken van de Heilige-Geest van de Sint-Niklaaskerk, het
eerste beslaande de periode van 8 oktober 1293 tot 1 oktober 1294 (CG nr. 1356),
het tweede van 1297 (CG nr. 1639). Ook de verkoopakte heeft betrekking op de
Heilige-Geest van de Sint-Niklaaskerk. De totale omvang van de drie teksten, die
hier als één tekst zijn behandeld, is 7431 grafische woorden (35861 tekens). De vrij
grote omvang van de ‘tekst’ ten spijt is de woordenschat weinig gevarieerd wegens
de stilistische monotonie van de renteboeken. De tekst wordt gekenmerkt door veel
afkortingen en persoonsnamen. Het grafeemsysteem bevat 14 grafemen (zie fig.
6).
Bij een eerste verkenning lijkt er vrij grote overeenstemming tussen het
grafeemsysteem van Hand 59 en dat van Hand 54 te bestaan. Er zijn echter ook
verschillen. Zoals bij Hand 54 al vastgesteld kon worden, bestaat er duidelijkheid
bij de aanduiding van de hoogste en de laagste series: /i/, /î/, /ie/, /y/ en /ŷ/
respectievelijk /a/, /â/ worden duidelijk gedifferentieerd. De verschillen tussen de
twee teksten in het e-gebied moeten niet overgewaardeerd worden want het aantal
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morfeemtypes bij Hand 54 is vrij beperkt en de verschillen tussen de twee systemen
kunnen door lexicale toevalligheden bepaald zijn. Dat blijkt vooral bij /ei/. Want zoals
bij vrijwel alle geanalyseerde Gentse teksten correspondeert /ei/ hier hoofdzakelijk
met ei-spelling in die gevallen waar de diftong door samentrekking van -egi- ontstaan
is, bij enclitisch eist ‘is het’ en in leenwoorden zoals mei. In woorden met germ. ai
correspondeert /ei/ meestal met e-spelling zoals bv. in heleghen en buigingsvormen
daarvan of variatie tussen e en ee in BEIDE: bede, beede.
Anders is de toestand in het o-gebied waar er wel degelijk structurele verschillen
blijken te zijn bij de verdeling van <oe>, <ou> en bij het voor Hand 59 karakteristieke
25
grafeem <au> dat ook uit andere Zuidoost-Vlaamse teksten bekend is. Bij Hand
59 verschijnt <au> uitsluitend als grafische correspondentie van het referentiegrafeem
/ou/, bijvoorbeeld in autkine ‘houtje’, audene ‘houden’, weliswaar in variatie met
<ou>: coutre, houtkine. Dat er sprake is van een verdeling van <au> en <ou> in
overeenstemming met de etymologie kan nauwelijks onderbouwd worden, een
uitzondering daargelaten voor de Franse leenwoorden die duidelijker worden verdeeld
volgens een etymologisch stramien: <au> in faute (ofr. faute, faulte), causmak(er)e
(picardisch cause, ofr. chauce) en <ou> in coutre (ofr. coltre). Slechts in deze
leenwoorden weerspiegelt het verschil tussen <au> en <ou> de etymologische
verdeling. Tegen een etymologische verklaring spreekt ook het feit dat <au> niet in
26
de oudste teksten optreedt.
Het grafeem <ou> wordt tevens gebruikt als correspondentie van het
referentiefoneem /oe/, weliswaar als een minderheidsspelling naast in open syllabe
<oe> en in gesloten syllabe <u>. Omdat <ou> in de lemmata BOEC en BROEC, bv.
bouc, brouke verschijnt waar de lemmata BROEDER, KOE en GOED met <oe> worden
geschreven, lijkt het zeer op een combinatorische verdeling met <ou> voor velaar
27
(en labiaal ) zoals al geconstateerd bij Hand 54. Deze toestand is ook bekend uit
28
het dichtbij liggende Oudenaarde.
Naast de hier beschreven verschijnselen heeft een lexicale herverdeling
plaatsgevonden omdat de korte vocalen /a/, /e/ en /o/ voor /r/ + labiaal/dentaal
29
rekking vertonen, bijvoorbeeld taerwen, heerve ERF, coerne CORN. Deze rekking
is vrijwel algemeen Middelnederlands.

25

26

27
28

29

Zie Berteloot 1984: kaart 125 (oud/aud), 126 (houden/hauden) en 127 (vrouwe/vrauwe).
Mooijaart 1992: 152 localiseert de <au>-spelling in HOUDEN als een sporadisch verschijnsel
hoofdzakelijk in Gent en Oudenaarde.
Volgens Hoebeke: 1968: 444-445 is het verschil tussen <au> en <ou> in het niet ver van
Gent liggende Oudenaarde een nieuwer verschijnsel dat nauwelijks iets meer te maken heeft
met de etymologie. M. Hoebeke denkt aan invloed van Franse spellingsgewoontes.
Dit wordt onderstreept door de in de analyse niet in aanmerking genomen spellingen
schependoume en voernoumde(n), vgl. echter ook mour MOER.
Volgens Hoebeke 1968: 394-401 is de ou-spelling de aanduiding van een eind dertiende
eeuw plaatsvindende vernauwing van de /oe/ tot een [u]-achtige klank. Deze vernauwing
vindt volgens Hoebeke het eerst voor labiaal en velaar plaats, maar is rond 1500 in alle
contexten gerealiseerd.
Uit de voorbeelden is de conditionerende fonologische context misschien niet helemaal
duidelijk. Uit andere, voor de analyse niet in aanmerking genomen morfeemtypes, blijkt echter
dat de clusters /r/ + labiaal of dentaal nogal relevant is, vgl. aerme, staerf, waert ‘versus’,
sueertvagers, voert, teerninc, hoernich. In de literatuur wordt de consonantische conditionering
van de rekking, die over het hele Middelnederlandse taalgebied voorkomt, gespecificeerd als
‘r + cons.’, vgl. Van Loey 1971: §43, 52 en 79; de voorbeelden van rekking vóór /r/ + velaar
zijn in Hand 59 echter schaars: oerc(on)scepe.
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8 Ontwikkelingtendensen van de Gentse grafeemsystemen
De hier onderzochte teksten bestrijken de periode van 1236 tor 1300. De
Leprozenstatuten en de Keurenvertaling zijn geschreven in de eerste jaren van deze
periode en het Muntadvies enkele jaren daarna. Uit de laatste jaren, kort voor 1300,
stammen de door Hand 54 en 59 geschreven teksten. In de meer dan zestig jaren
die tussen de oudste en de jongste tekst liggen, zijn zekere ontwikkelingen waar te
nemen. Het draait immers om documenten uit de beginperiode van het
Middelnederlands als (niet-literaire) schrijftaal waar de correspondenties van de vijf
Latijnse vocaalletters met het Germaanse klinkersysteem nog vastgelegd moesten
worden (Goossens 1997). De vijf korte vocaalfonemen van het (westelijk gekleurde)
Middelnederlands corresponderen vrij goed met de letters a, e, i, o, u, de
herinterpretatie van u tot [y] levert geen groot probleem op hoewel u in de oudste
tekst, de Leprozenstatuten, een dubbele lading heeft, namelijk naast [y] tevens in
enkele woorden [u], bv. under, unses ONS, sunder, summe. (Larsen 2001: 189-195).
Wegens bepaalde klankontwikkelingen kunnen lexicale herverdelingen van fonemen
en spellingen ontstaan, bijvoorbeeld <i> in plaats van <e> in wilke WELC, <i> of <e>
in plaats van <u> in stic STUC en lettele LUTTEL, maar de grafeeminventaris wordt
daardoor niet gewijzigd. In het Latijnse grafische systeem werden a, e, i, o, u echter
ook voor lange klinkers gebruikt. In de begintijd van de Middelnederlandse
overlevering lijkt er geen grote behoefte voor speciale markeringen van lengte en/of
bijzondere kwalitatieve eigenschappen te zijn geweest; grafische middelen om lange
vocalen te markeren worden pas langzaam ontwikkeld en nog langzamer toegepast.
In de hier geanalyseerde grafeemsystemen zien we dat de functionaliteit op dit
gebied geleidelijk verbeterd wordt, namelijk door de schepping van bepaalde
grafemen bijvoorbeeld een accent boven de letter (jár), door de verdubbeling van
de letter (huus) of door de toevoeging van een e (maent, gheest, boem). Ook dient
vermeld te worden dat korte vocalen in tweesyllabige woorden soms door
verdubbeling van de volgende consonant aangeduid worden zoals in alle, seggen,
sitten, uonnesse, sullen. Deze spellingen zijn voorbeelden van structurele
ontwikkelingen van de grafeemsystemen. Bij de aanduiding van vocaallengte in
gesloten syllaben kan feitelijk van vooruitgang gesproken worden. Een duidelijke
progressiviteit is bij /î/* en /ŷ/* te zien, waar de lengteaanduidende spellingen in de
oudste teksten nauwelijks voorhanden zijn, maar in de jongste teksten consequent
toegepast worden, minder rechtlijnig maar toch duidelijk is dat ook bij /â/ te zien.
Naast het probleem met de lengtemarkering zijn er in het lange vocaalsysteem
bijzondere moeilijkheden wegens de oppositie tussen scherp- en zachtlange e en
o. Het lange systeem krijgt daardoor één openingsgraad meer dan het korte systeem
en komt daarom vocaaltekens te kort. In gesloten syllabe is het probleem in dit
vroege Middelnederlands te overzien omdat de zachtlange /ē/ en /ō/ in deze positie
weinig voorkomen. Pas door de invloed van andere ontwikkelingen, in het bijzonder
de sjwa-syncope, komen er meer zachtlange vocalen in gesloten syllabe te staan
en wordt de grafische ambiguïteit overeenkomstig groter. In open syllabe bestaat
er feitelijk een mogelijkheid voor vermenging van scherplange en zachtlange vocalen
en zien we pogingen om dit verschil grafisch uit te drukken, het duidelijkst bij de
e-klinkers waar de scherplange kwaliteit door grafemen zoals <é>

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

146
en <ee> uitgedrukt wordt, het minst of helemaal niet bij de o-klinkers waar bv. <oe>
niet zonder meer voor /ô/ gebruikt kan worden omdat <oe> ook de diftong /oe/
aangeeft.
De analyse heeft aangetoond dat sommige verschijnselen als archaïsch te
beschouwen zijn. Dat geldt voor de spelling uo voor /oe/*, die slechts in de
vermoedelijk oudste tekst, de Leprozenstatuten gedocumenteerd is. In de overige
teksten (en trouwens gedeeltelijk ook al in de Statuten) wordt in plaats daarvan
<oe> gebruikt, een schrijfwijze die later distributioneel beperkt wordt tot de positie
vóór dentaal. Een andere archaïsche schrijfwijze is het accent aigu, dat ter
aanduiding van lengte en/of van een bijzondere vocaalkwaliteit gebruikt wordt. In
de Leprozenstatuten wordt het accent bij /â/, /ê/ en /ô/ geschreven, sporadisch ook
bij /î/ en /ŷ/, in de Keurenvertaling alleen voor /ê/ en bovendien slechts in één van
de teksten waaruit de Keuren bestaan. In latere teksten wordt er van accenten geen
gebruik gemaakt.
In de jongste teksten, Hand 54 en Hand 59, zien we een grotere grafische
differentiatie doordat er een positioneel bepaalde splitsing van /oe/ opkomt vóór
labiaal/velair respectievelijk vóór dentaal. Van een rechtlijnige ontwikkeling van een
grafisch systeem dat het klanksysteem slecht afspiegelt, naar een systeem dat in
dat opzicht optimaal is, is er echter geen sprake. We zien dat bij de differentiatie
van /ô/ en /oe/ in de Leprozenstatuten maar in de Keuren is die differentiatie wegens
de gemeenschappelijke spelling <oe> voor beide fonemen niet voorhanden. Pas in
Hand 54 en Hand 59 werden /ô/ en /oe/ weer (gedeeltelijk) gedifferentieerd door de
distributionele splitsing van /oe/. Een grafisch systeem zoals dat van de
Leprozenstatuten is daarom, althans in onderdelen, niet ‘primitiever’ dan dat van
een jongere tekst. Het is daarom ook niet mogelijk algemene uitspraken te doen
over de kwestie of bepaalde grafeemsystemen klankabstraherend of echter fonetisch
realistisch zijn. Fonetisch realistisch is zeker de differentiatie in de grafische weergave
van /oe/, zeker drukken ook de spellingen van /ê/: éé, ee, é, de vermoedelijk licht
gediftongeerde kwaliteit van die klinker uit. Ook duidt de spelling <ie> sequentieel
de diftongeerde kwaliteit van /ie/ aan. Maar in de teksten waarin <ie> ook voor /î/
gebruikt wordt, is <ie> dus niet meer fonetisch realistisch, maar abstraherend in die
zin dat de e nu als rekkingssymbool wordt gebruikt. Hetzelfde is het geval bij /ê/*
en /ē/* in die teksten, Hand 54 en Hand 59, waar beide klankposities met de spelling
<ee> corresponderen. Het is nauwelijks aan te nemen dat beide lange e-klanken
een licht gediftongeerde realisatie hadden. De spelling <ee> is in deze teksten dus
geen teken van fonetisch ‘realisme’, maar lengteaanduidend.
De analyse van vijf Vroegmiddelgentse grafeemsystemen heeft verschillen in de
grafische representatie van de gesproken taal laten zien. Omdat deze teksten door
verschillende instanties geproduceerd zijn en omdat ze verschillende tekstsoorten
vertegenwoordigen, is het niet mogelijk om van een directe diachrone ontwikkeling
van éénzelfde schriftelijke traditie te spreken. Anderzijds zou het onjuist zijn om de
gedocumenteerde verschillen niet als tekenen van aan de tijdsafstand gebonden
verschillen te willen zien.
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K. Pint
Gerard Reves confrontatie met het Reëligieuze
Een postjungiaanse analyse van het Maria-archetype
Abstract - Although C.G. Jung's theory of the psyche has had far less influence on
contemporary literary theory than freudo-lacanian psychoanalysis, a poststructuralist
reinterpretation of his work nonetheless proves very useful for an analysis of the
literary universe created by Gerard Reve. My reading especially focusses on the
archetype of Mary, which played a decisive role in Reve's creative development and
helped him to forge a new baroque language, a language that enables him to cope
with the unbearable ‘Real’.

1 Gerard Reve en de psychoanalyse
Wanneer Gerard Reve de figuur van C.J. Schuurman aanhaalt, bij wie hij kort na
de tweede wereldoorlog een aantal jaren in behandeling was, wijst hij er vaak op
hoe belangrijk die therapie was voor zijn schrijverschap. Of zoals hij het uitdrukt in
een brief aan Josine Mejer: ‘Eén ding weet ik zeker: dat ik, door Schuurmans
behandeling, schrijf en durf te schrijven’ (Reve 1994: 120). Toch is er tot nu toe
weinig aandacht besteed aan de invloed die deze therapie had op zijn literaire
loopbaan.
Reves kenmerkende voorliefde voor clichés en zijn geflirt met roomse kitsch en
homo-camp doet de lezer soms vergeten dat de ‘grote volksschrijver’, ondanks alle
ironie en zelfspot, altijd bijzonder ernstig bleef over de kern van zijn werk, dat volgens
hem ‘maar één enkel thema, één idee, één moraal [behelst]: Verlossing. Verlossing
uit wat men gemakshalve, en vermoedelijk abusievelijk, ‘de werkelijkheid’ pleegt te
noemen’ (Reve 2001: 441 - oorspronkelijke cursivering).
Met dit artikel willen we nagaan welke rol de psychoanalyse in dat
‘verlossingsproces’ heeft gespeeld. Schuurman was een jungiaan en in de
briefwisseling met Josine Mejer prijst Reve zich gelukkig dat hij geen freudiaanse
analyse heeft gehad:
Of Freud dichter bij de waarheid is dan Jung doet weinig terzake, zo
lang ik aan Jung onnoemelijk veel heb, en aan Freud niets. Freud heeft
het vuile werk gedaan, en Jung zet er de kroon op en gaat met de meeste
roem strijken - dat zie ik ook wel. Maar wat heeft een kunstenaar of een
religieus mens aan Freud? Ik zoek niet naar wetenschappelijke
werkelijkheid, maar naar formuleringen, die het woordloze en onzegbare
de eer en de plaats geven die het toekomt (Reve 1994: 119-20).
Misschien verklaart Reves voorkeur voor juist die dieptepsychologie van Jung wel
de geringe aandacht voor de impact van de psychoanalytische theorie op zijn werk.
Jung is immers bepaald niet met de meeste roem gaan strijken, zoals Reve beweert.
Zijn ideeëngoed heeft nauwelijks nog literatuurwetenschappelijke street credibility
en dat in tegenstelling tot Freud, wiens denken vooral dankzij Jacques Lacan een
belangrijke plaats kreeg in de poststructuralistische theorievorming. In Lacans spoor
volgde een
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hele serie denkers, waarvan de bekendste ongetwijfeld Julia Kristeva en Slavoj
Žižek, die een lacaniaans getint instrumentarium uitwerkten waarmee boeiende
analyses van cultuurproducten zoals film en literatuur konden worden gemaakt. De
teksten van Jung vielen ondertussen nog steeds onder de ban waarin Freud en de
zijnen ze hadden gedaan nadat zijn favoriete leerling en gedoodverfde troonopvolger
een rebelse kroonprins was geworden. Verbannen uit de orthodoxe psychoanalyse
kwamen ze door hun esoterische onderwerpen al snel terecht in het vaarwater van
tal van new age-filosofieën, als voer voor hippies en hysterici op zoek naar hun
diepste Zelf. Juist vanwege die zweverige, pseudo-religieuze connotatie werd de
bruikbaarheid van Jungs theorie lange tijd ontkend. Toch hebben enkele - vooral
Angelsaksische - academici via een kritische herinterpretatie van Jung aangetoond
dat zijn denken wel degelijk compatibel is met de dominante poststructuralistische
paradigma's en meerbepaald met de lacaniaanse psychoanalyse (zie o.a. Samuels
1985, Rowland 1999, Hauke 2000).
Voor we die poststructuralistische revisie van Jung wat nader toelichten in een
theoretisch gedeelte om ze daarna toe te passen op het werk van Reve, moeten
we eerst enkele algemene kanttekeningen maken bij het gebruik van de
psychoanalyse als ‘hulpwetenschap’ voor hedendaags literair onderzoek. Eén illusie
die hierbij moet worden verlaten, is het positivistische geloof dat we via een
biografische studie door de fictie van een auteur heen kunnen stoten om uiteindelijk
bij de waarheid over zijn schrijverschap uit te komen. Het gaat er juist om na te gaan
via welke processen een schrijver voor zichzelf een waarheid uitvindt, hoe zijn
literaire creaties de narratieve structuur vorm geven waarin hij zich als subject
probeert uit te spreken. Dat geldt zeker voor Reve, bij wie de grens tussen het
biografische en het romaneske maar al te vaak vervaagt. Of zoals hij het zelf bekent
bij de viering van de P.C. Hooftprijs, die hij in 1968 ontving: ‘Er wordt van mij gezegd:
hij is een akteur, een charlatan, een clown, een komediant. En het is waar, ik ben
een akteur, een charlatan, een clown, een komediant. Maar het krankzinnige is dat
de rol die ik speel, dat ik dat bén’ (Reve, geciteerd in Dubois 1983: 726). Hoe ver
Reves fictionele constructies dus ook van de werkelijkheid staan, voor hem komen
ze toch het dichtst bij het wezenlijke van zijn existentie. Daarom kan zijn werk ons
meer over Reve leren dan een extraliterair biografisch onderzoek dat een strikt
onderscheid maakt tussen Wahrheit en Dichtung.
Daarnaast is er ook nog een ander risico verbonden aan een psychoanalytische
benadering van literatuur, namelijk wanneer een literair werk louter opgevat wordt
als een toedekkend, verdringend systeem dat uiteindelijk niets meer blijkt te zijn
dan een sublimatie van infantiele seksualiteit. Reve zelf hekelde een dergelijke
‘vulgair-freudiaanse, alles weg verklarende ‘psychologie’ - over mijn ‘incestueuze
moederbinding’. Maar wat verklaart die?’ (Reve 1994: 489).
Wij willen met dit artikel aantonen dat literatuur veeleer een remedie is dan een
pathologisch symptoom en dat een subject via literatuur inderdaad in staat is, zoals
Reve zelf aangeeft, zich al schrijvend een verlossende weg te banen uit de
vermeende werkelijkheid. Op die manier is literatuur iets wat het leven van de auteur
(maar in het beste geval ook dat van zijn lezers) weet te veranderen, misschien
zelfs te verbeteren: ‘Maar ik dacht toen, dat je de vernietigende werkelijkheid kon
bezweren..., dat je je leven, het bestaan, de hele schepping kon wijzigen, die hele
troep kon bedwingen, door te gaan schrijven’ (Reve 1983: 225). Het is de
herschepping van de werkelijkheid in Reves werk die we nu in kaart willen brengen,
via de volgens ons ten onrechte wat stiefmoederlijk behandelde postjungiaanse
psychoanalyse.
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2 De zoektocht naar een postjungiaanse leesstrategie
De bekendste jungiaanse term is ongetwijfeld die van het archetype, volgens Jung
een collectief overgeleverde voorstelling die een bepaald affect oproept, een
bovenpersoonlijke structuur waarvan de concrete inhoud verandert naar gelang van
de individuele context. Jung kwam tot die conclusie toen hij bij zichzelf en bij zijn
patiënten telkens opnieuw verwante beelden zag terugkeren, beelden die ook
opdoken in cultuurproducten uit verschillende culturen en tijden. Dat leidde tot de
hypothese dat er naast het persoonlijke onbewuste van Freud ook een collectief
onbewuste bestond, dat deze archetypes herbergde. Een dergelijk idee van
universele structuren zweemt natuurlijk vlug naar essentialisme, omdat achter de
culturele variaties in beelden een onderliggende, universele waarheid wordt
verondersteld, die alle verschillen overstijgt. Het is op dit punt dat de postjungianen
zich met klem distantiëren van Jung. Zij radicaliseren de onmogelijkheid om het
archetype an sich te kennen en benadrukken dat de finale, contextloze betekenis
niet bestaat. Archetypische beelden vormen vanuit een postjungiaans standpunt
louter voorstellingen die in een bepaalde cultuur circuleren en die ondanks de
particuliere context waarin ze telkens verschijnen toch andere, gelijkaardige beelden
lijken te herhalen. Een postjungiaanse analyse wil nagaan hoe die beelden in een
samenleving functioneren en welke impact ze uitoefenen op het subject.
Volgens Jung duiken die archetypes op in de persona, de identiteit die het subject
aanneemt door een interactie met de buitenwereld. Hoewel we de illusie hebben
dat onze persona iets heel unieks is, blijft de persona volgens Jung
[...] slechts een masker van de collectieve psyche, een masker, dat
individualiteit voorspiegelt, dat anderen en onszelf laat geloven dat we
individueel zijn, terwijl het toch slechts een gespeelde rol is waardoor de
collectieve psyche spreekt (Jung 1995b: 42 - oorspronkelijke cursivering).
Het is een begrip dat gemakkelijk in te passen valt in een lacaniaanse terminologie.
Ook Lacan wees erop dat onze identiteit steeds bemiddeld is door wat hij de orde
van het Symbolische noemde, de essentieel talige structuur waarin een samenleving
vorm krijgt en die ons de betekenaars aanreikt waarmee we onszelf uitdrukken,
betekenaars die we meestal niet zelf gekozen hebben: tal van uiteenlopende
instanties, van ouders tot vrienden, van schoolinstellingen tot hele
cultuurgemeenschappen bepalen door hun spreken over ons wie we zijn of zullen
worden: zij passen ons de verschillende maskers aan die we tijdens ons leven
moeten dragen, maskers waarmee we ons kunnen identificeren of waartegen we
ons verzetten, maskers die we kunnen vervangen maar die we, volgens Lacan,
nooit kunnen afzetten. Deze overeenkomst tussen het lacaniaanse Symbolische
en de archetypes uit het collectieve onbewuste waarvan het subject zich een klein
deel toe-eigent om zichzelf een identiteit - een persona - voor te spiegelen, helpt
de postjungianen ook een belangrijk obstakel voor een poststructuralistisch
georiënteerde lezing van Jung weg te werken. De archetypische structuren worden
in deze interpretatie namelijk niet erfelijk overgedragen - een problematisch, want
onbewezen gegeven - maar wel via taal en cultuur, het Symbolische waarin het
subject terechtkomt en dat elke generatie opnieuw eeuwenoude narratieve structuren
doorgeeft, bijvoorbeeld via de sprookjes die ons als kind werden verteld. Volgens
Lacan is het Symbolische niet in staat om het subject volle-
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dig te betekenen - er is altijd een plaats waar het masker onvolledig is en waar de
taal tekortschiet. Het is op die open plek in de structuur dat volgens Lacan de orde
van het Reële opduikt. Dat is een enigszins misleidende term, omdat het Reële net
datgene is wat ontsnapt aan de werkelijkheid, en wat we niet in woorden of beelden
kunnen vatten. De ervaring van het Reële stemt overeen met wat een pasgeboren
kind ervaart: een bombardement van indrukken, lust- en onlustvolle sensaties, zowel
van buiten (licht, geluid...) als van binnen (honger, pijn...), waarbij de grenzen tussen
buiten- en binnenwereld nog vaag zijn. Het is pas later, na de intrede in de
symbolische orde, dat deze hevige driftimpulsen en affecten hun talige interpretatie
krijgen: ‘ik heb honger’, ‘het is te warm’, ‘ik begeer je’. Toch blijft er steeds iets van
het Reële dat we niet kunnen uitdrukken in taal, bijvoorbeeld omdat er taboes op
rusten. Een goed voorbeeld hiervan is de seksuele drift, die niet paste bij de preutse
persona van vele negentiende-eeuwse vrouwen uit de gegoede klasse, en dan ook
door hen verdrongen werd. Om toch niet geheel overgeleverd te zijn aan de
niet-representeerbare processen van het Reële die als een destructieve vloedgolf
hun persona bedreigden, gingen ze op zoek naar een dam die tegen dat Reële kon
opgeworpen worden en zochten ze hun toevlucht tot allerlei hysterische lichamelijke
kwaaltjes, fobische objecten of nachtmerries: vreemde symptomen die tenslotte
rond 1900 zouden leiden tot de ontdekking van de psychoanalyse, toen deze hysterici
terechtkwamen op de sofa van een Weense arts, een zekere Sigmund Freud.
Het was evenwel Jung die later zou ontdekken dat het bewustzijn ook nog een
andere manier kende om dat Reële te bezweren, door in het collectieve onbewuste
op zoek te gaan naar oeroude archetypes die de door de persona verdrongen
inhouden vooralsnog tot uitdrukking konden brengen. Dat blijkt ook duidelijk uit
Reves romandebuut De Avonden (1947), waar inderdaad veel ongezegd blijft, tot
grote wanhoop van Reves alter ego Frits van Egters: ‘“Verloren, alles is verloren,”
dacht hij, “ik heb het niet durven zeggen. Ik heb iets anders gezegd. Wat heb ik
gezegd?” Hij voelde zijn hoofd heet worden. “Heel iets anders,” dacht hij, “en onzin.
Krankzinnige onzin. Een handvol woorden genomen. Onzinnige dingen gezegd”’
(Reve 1998: 308).
Het onuitsprekelijke, traumatische Reële dat niet gezegd kan of mag worden,
verschijnt in de nachtmerries van Frits via abjecte beelden en angstaanjagende
figuren: ‘Het hoofd begon te wiegen op een hals, zo dun als de slang van een
stofzuiger. De ogen, dik en uitpuilend, bewogen zich onafhankelijk van elkaar in
verschillende richtingen. Toen Frits zijn hand uitstak, tilde het wezen de rechter arm
op. Er zat geen hand aan, maar een zwarte kreeftenschaar. “Hulp!”, dacht Frits,
“waar is redding? Wat moet ik doen?” Hij werd zwetend wakker’ (Reve 1998: 84).
Dergelijke (vaak antropomorfische) beelden die de persona bedreigen, horen tot
wat Jung het archetype van de schaduw noemt. Hoewel de schaduw doorgaans de
gedaante van een angstaanjagende, duivelse figuur aanneemt, zoals dat van de
boze wolf in sprookjes, heeft hij voor Jung toch ook een positieve functie, omdat hij
dwingt de vastgeroeste fixatie van de persona op te geven, zodat het subject wel
de confrontatie moet aangaan met het verdrongene dat hij niet tot zijn bewustzijn
wil toelaten.
De schaduw, als keerzijde van de persona, wordt in het westen vaak geassocieerd
met het vrouwelijke, en sluit dan aan bij een ander archetypische beeld, dat van de
anima, die net als de schaduw het onbewuste representeert en wordt geprojecteerd
op de buitenwereld in het vaak terugkerende motief van de femme fatale.
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Het onbewuste van de man is eveneens vrouwelijk, zoals het ook door
de anima wordt gepersonifieerd. De anima representeert ook altijd de
‘minderwaardige functie’, en heeft daarom vaak een dubieus moreel
karakter, ja, ze beeldt vaak rechtstreeks het kwaad uit (Jung 1995d: 162).
Tegenover de anima plaatst Jung de animus, als een beeld van de man dat de
vrouw onbewust projecteert op haar partners. Deze tegenstelling is in het licht van
de huidige gendertheorieën zeer problematisch. Een orthodox jungiaan die wil blijven
vasthouden aan een strikt onderscheid tussen animus en anima kan haast niet
anders dan hopeloos in de knoop raken met de vele genderposities die een subject
kan innemen in het continuüm tussen de twee seksepolen. Daarom opteer ik er hier
voor de animusterm te laten vallen, en het enkel te hebben over de anima. Die keuze
is enigszins arbitrair, maar te verdedigen. Ten eerste omdat de eerste animaprojectie
de moeder is, of in elk geval een zorgende, ‘vrouwelijke’ figuur en het pas later is
dat de anima van het (heteroseksuele) meisje mannelijk wordt. Ten tweede omdat
de seksuele relatie tot de ander in het westen vaak vanuit het mannelijke gezichtspunt
bekeken werd, vandaar dat die begeerde ander van dat discours doorgaans de
vrouw was. Wanneer over het verlangen werd gesproken, gebeurde dat meestal
door de man was het dus naar zijn projectie dat de vrouw werd geschapen. De
collectieve persona van het Westen was steeds mannelijk en met als onbekende,
verdrongen schaduwzijde van die persona het vrouwelijke. Een vergelijkbare
opmerking maakt ook Georges Duby aan het begin van zijn studie Edelvrouwen in
de twaalfde eeuw (1995):
[A]lles wat officieel is, alles wat met het openbare leven te maken heeft
- te beginnen bij het geschreven woord - is het recht van de man [...] de
mannen in die tijd zijn de enigen die enigszins zichtbaar zijn, en zij
verbergen de rest, met name de vrouwen (Duby 1997: 11).
Duby's onderzoek maakt ook duidelijk dat het animabegrip geïnterpreteerd moet
worden in een eeuwenoud discours over de vrouw. Zo is Jungs concept van het
alchemische huwelijk tussen mannelijk-bewust en vrouwelijk-onbewust, zoals
uitgewerkt in zijn Psychologie und Alchemie (1944) (terug te vinden in deel 5 en
deel 6 van het VW, zie Jung 1995d en 1995e), slechts een variant op een theorie
die Augustinus al had uitgedokterd in een commentaar op het begin van Genesis,
meerbepaald de regel: ‘Jahwe God sprak: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past”’ (Genesis 2,18).
Zoals de ziel boven het lichaam staat, zo staat het mannelijke principe,
de virilis ratio, de mannelijke rede, boven het pars animalis, zodat de ziel
het bevel voert over de appetitus, de begeerte. Dit laatste deel is het
vrouwelijke deel, dat als adjutorium in onderworpenheid moet helpen.
God heeft aangetoond dat er in de mens een soort huwelijk moet
plaatsvinden: de geordende paring tussen het mannelijke en het
vrouwelijke principe [...] De op de gedachte van de Heilige Augustinus
gebaseerde antropologie vraagt dus van iedere man te begrijpen dat hij
een vrouwelijk element bevat dat God hem heeft gegeven om hem te
helpen zich tot het goede te verheffen, en dus dat het ‘verlangen’, de
‘begeerte’, iets goeds heeft als het naar behoren wordt bestuurd (Duby
1997: 111 - oorspronkelijke cursivering).
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Het is de gelijkschakeling tussen de begeerte en het vrouwelijke die verklaart waarom
de vrouw vaak schaduwachtige eigenschappen kreeg toegedicht. Zij stond immers
voor het oncontroleerbare van de lichamelijke drift, dat steeds een bedreiging vanuit
het Reële vormde voor de wet als het door de man niet ‘naar behoren wordt
bestuurd’.
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De confrontatie van de persona met de schaduw/anima wordt bij Jung deel van een
ruimer proces dat het subject naar zelfwording brengt. De verlokkende ‘uitnodiging’
van de anima, die op het eerste gezicht een doodsvonnis betekent voor de persona,
zal resulteren in een hergeboorte als vollediger individu. Dit individuatieproces wordt
aangeduid met het archetype van het zelf, als het uiteindelijke streefdoel van de
mens. Kort samengevat is voor Jung het zelf het resultaat van de vereniging van
het bewustzijn met zijn onbewuste tegenhanger, verbeeld door de anima. Het
bereiken van het zelf is het na te streven einddoel van een proces dat in gang wordt
gezet vanuit het onbewuste:
De ervaring heeft ons immers sinds lang geleerd dat tussen het bewustzijn
en het onbewuste een compensatorische verhouding bestaat, en dat het
onbewuste altijd probeert het bewuste deel van de psyche door toevoeging
van het ontbrekende aan te vullen tot een totaliteit, om zo gevaarlijke
evenwichtstoornissen te vermijden (Jung 1995a: 81 - oorspronkelijke
cursivering).
Tijdens dit individuatieproces aanvaardt het subject dat er krachten in hem werkzaam
zijn die groter zijn dan het bewuste. Toch blijft dit zelf fundamenteel onbereikbaar:
Er bestaat ook geen enkele hoop dat we ons ooit nog maar bij benadering
bewust zullen zijn van het zelf, want hoeveel we ons ook bewust mogen
maken, altijd zal er nog een onbepaalde en onbepaalbare hoeveelheid
van het onbewuste blijven bestaan, die eveneens tot de totaliteit van het
zelf behoort. En zo zal het zelf altijd een grootheid blijven die boven ons
staat (Jung 1995b: 61).
Het zelf is dus een denkbeeldige eenheid waarmee we nooit kunnen samenvallen:
net als bij Lacan is er steeds een tekort dat niet door het Symbolische kan worden
ingevuld. Hoewel Jung dit fundamentele tekort ook erkent, lijkt hij soms te vergeten
dat dit tekort onmogelijk op te heffen valt en verwart hij het verlangen naar een
centrum in allerlei archetypische beelden met het concrete bestaan van zo een
centrum.
Op voorwaarde dus dat we niet in dezelfde teleologische valkuil trappen, kunnen
we via Jung die ficties onderzoeken waarin dat verlangen naar een harmonisch
centrum zich in invloedrijke archetypes probeert uit te drukken. Dat betekent dat
het individuatieproces voor postjungianen niet meer naar de realisatie voert van wat
reeds als een soort van erfelijke blauwdruk in het onbewuste ligt opgeslagen. Ze
vatten het nu op als een proces waarbij het subject verschuift binnen het (door
archetypes gestructureerde) Symbolische en waarbij oude identificaties vernietigd
worden en nieuwe weer ontstaan. Het enige waarop het subject in dat proces mag
hopen, is dat hij via de confrontatie met de archetypes in staat is verdrongen
inhouden beter in zijn vernieuwde persona te integreren.
De vraag blijft dan natuurlijk hoe over dat transformatieproces kan gesproken
worden en met welke metaforen we die grenservaringen kunnen beschrijven. De
freudiaanse theorie is hierin rigoureus: enkel het geseksualiseerde discours is in
staat garant te staan voor de ‘waarheid’:
[L]a sexualisation du discours analysant et interprétatif, au sens de
désir pour l'autre (et donc pour l'analyste comme pour l'analysant à un
moment donné du transfert) est l'épreuve centrale d'unification et de
déstabilisation du sujet; une épreuve que la cure, si elle ne veut pas être
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minimale de sa vérité (Kristeva 1997: 74-75).
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Toch is de vastberadenheid waarmee Kristeva dat discours als conditio sine qua
non poneert, vreemd. Waarom zou elke andere manier om over psychoanalyse te
praten per definitie neerkomen op ‘esoterisch lapwerk’? Kristeva's sneer verwijst
hier ongetwijfeld naar Jung, die in zijn Psychologie van de overdracht (opgenomen
in deel 3 van het VW, zie Jung 1995b: 131-279), het fenomeen van de overdracht
tussen analist en analysant beschrijft aan de hand van alchemistische boeken zoals
het Rosarium Philosophorum. Ook hier wordt over het verlangen naar de ander
gesproken. Het grote verschil is dat die verhouding hier niet in seksuele, maar wel
in alchemistische termen wordt uiteengezet. Het gevaar dat in een dergelijke taal
sluimert, is inderdaad dat deze metaforen gebruikt kunnen worden om het
fundamentele tekort dicht te pleisteren. Op die manier kan de illusie van het sluitende
puzzelstukje, het ultieme ‘zelf’, worden gewekt in het beeld van het alchemistische
goud. Toch is het iets te gemakkelijk om die jungiaanse terminologie als esoterische
nonsens af te doen. De alchemisten hebben tenslotte, hun verlangen ten spijt, nooit
de formule gevonden om goud te maken. In die zin confronteert het alchemistische
discours het subject altijd met het tekort, omdat de alchemie niet langer
wetenschappelijke waarheid is. Wie zijn terminologie aan de alchemie ontleent,
moet dus wel voortdurend het fictionele, metaforische karakter ervan inzien: ‘Ook
de beste poging tot verklaren is niets anders dan een min of meer gelukte vertaling
in een andere beeldspraak’ (Jung 1978: 363). Enkel als een set van metaforen blijft
de alchemie nuttig voor het subject om over zijn transformaties te praten.
De creatieve activiteit van de verbeeldingskracht ontrukt ons aan de
gebondenheid van het ‘niets dan’, en verheft ons tot de toestand van de
spelende mens. En de mens is, zoals Schiller zegt, ‘alleen daar volledig
mens, waar hij speelt’ (Jung 1995a: 37).
Het is juist in die creatieve activiteiten, zoals de literatuur, dat de theorie van Jung
- ontdaan van de universalistische pretenties - nog steeds zijn theoretische nut heeft
binnen de literatuurstudie: een terugkeer naar Reve moet dit aantonen.

3 Reves ontdekking van de hemel
Als uitgangspunt nemen we de eerste roman die Reve schreef na zijn bekering tot
het rooms-katholicisme in 1966, De Taal der Liefde (1972). De methode om dergelijke
archetypes te analyseren, is door Jung amplificatie genoemd en krijgt in het
Junglexicon de volgende definitie:
Amplificatie behelst het gebruik van mythische, historische en culturele
parallellen om de metaforische inhoud van droomsymbolen te verhelderen
en te verruimen [...]. Jung spreekt hierover als ‘het psychologische weefsel’
waarin het BEELD is ingebed. Amplificatie stelt de dromer in staat om een
zuiver persoonlijke en individualistische houding tegenover het droombeeld
los te laten (Samuels e.a. 2001: 26 - oorspronkelijke kapitalen).
Het is duidelijk dat dit neerkomt op een studie naar de intertekstualiteit. Een schrijver
stelt zijn tekst samen met enerzijds singuliere elementen die het werk zijn uniciteit
verlenen, maar anderzijds gebruikt hij onvermijdelijk ook elementen die deel uitmaken
van al bestaande literaire codes en structuren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
allerlei literatuurwetenschappers de term archetype in verband met het begrip
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intertekstualiteit hebben gebruikt. Zo hanteert Eco het begrip, maar hij distantieert
zich wel meteen van een mogelijke jungiaanse interpretatie:
The term ‘archetype’ does not claim to have any particular psychoanalytic
or mythic connotation, but serves only to indicate a preestablished and
frequently reappearing narrative situation, cited or in some way recycled
by innumerable other texts and provoking in the addressee a sort of
intense emotion accompanied by the vague feeling of a déjà vu, that
everybody yearns to see again. I would not say that an intertextual
archetype is necessarily ‘universal.’ It can belong to a rather recent textual
tradition, as with certain topoi of slapstick comedy. It is sufficient to
consider it as a topos or standard situation that manages to be particulary
appealing to a given cultural area or a historical period (Eco 1988: 448).
Toch verschilt zijn definitie weinig van een postjungiaanse visie: ook Eco geeft
immers toe dat er in een cultuur archetypische beelden circuleren die bij het subject
sterke affecten oproepen. Belangrijk is de nuancering van Eco - waarin de
postjungianen hem overigens volgen - dat dergelijke reacties op een beeld cultureel
en historisch bepaald zijn. Via de amplificatiemethode nu worden die beelden gelinkt
met andere, gelijksoortige beelden in de hoop dat die cultureel-historische context
hun betekenis voor het subject verduidelijken. Zo kunnen we nagaan welke wortels
de figuur van Maria heeft in de joods-christelijke en Griekse mythologie, welke
elementen daarvan nog terug te vinden zijn bij Reve en vooral: hoe hij ze door te
schrijven naar zijn hand zet en hoe hij via die beelden zichzelf een nieuwe identiteit
schrijft. Het spreekt voor zich dat een dergelijk onderzoek nooit de pretentie kan
hebben exhaustief te zijn - zelfs al beperkt het zich tot de amplificatie van één
centraal beeld.
De prominente rol die de Moeder Gods in Reves latere werk inneemt, is het
resultaat van een lange evolutie in zijn oeuvre. Hoewel Reves bekering tot het
katholicisme in 1966 veel stof deed opwaaien, was dat verlangen naar het religieuze
reeds vanaf De Avonden latent in zijn werk aanwezig. Zo bestempelde de criticus
Fokke Sierksma in 1948 dit boek als een ‘schreeuw om godsdienst’ (aangehaald
in Van Herk en Van Kesteren 1983: 666).
In Moeder en Zoon (1980) beschrijft Reve indringend zijn worsteling met het
religieuze discours, een taal die voor hem onbekend was en in het communistische
milieu waarin hij opgroeide ook volstrekt taboe. Een sprekend voorbeeld hiervan is
de les over de Egyptische goden van Reves leraar geschiedenis op het gymnasium,
Presser, die ‘in alle eerlijkheid meende het raadsel der religie met een paar
handgrepen tot een aantal rationele oorzaken te kunnen herleiden’ (Reve 1989:
53). In het kader van die les vertelde Presser een anekdote over een man die bij
de volkstelling als godsdienst ‘maanaanbidder’ opgaf. De klas barstte in lachen uit,
maar de jonge Gerard werd duizelig en misselijk, aangedaan door het verhaal van
‘die ene man, die iets aanhing dat niet meer mocht bestaan, en die eigenlijk zelf
niet behoorde te bestaan, net zo min als... als ik...?’ (Reve 1989: 56).
Gedreven door een ‘onverklaarbare onrust’ offerde Reve vervolgens na de les
bij avondval een paar vogelveren. ‘Ik maakte in de kuil een vuur, waarop ik de
vederen verbrandde, en staarde in de vlammen en de rook. Voorzichtig fluisterend
sprak ik de naam uit: “Isis...”’ (Reve 1989: 56). Het religieuze offer was in de ogen
van de jonge Reve volkomen onbegrijpelijk, het excentrieke, gestoorde gedrag van
iemand die niet hoorde te bestaan. Het zou dan ook nog een hele tijd duren alvorens
hij besefte
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dat niet één of twee mensen, maar vijfhonderd miljoen mensen - een
kwart of misschien wel een derde deel van het gehele mensdom - Haar
nog steeds vereerden, zij het dat Zij, om redenen van veiligheid, zich
voorlopig onder een andere naam had laten inschrijven...(Reve 1989:
56).
Voor hij echter het offer aan Isis zou terugvinden in de verering van de Maagd Maria,
had Reve nog een heel parcours af te leggen om de huiver tegenover dat ‘raadsel
der religie’ te overwinnen. Pas in het begin van de jaren zestig begint hij steeds
openlijker zijn religieuze gevoelens te uiten. Zo schrijft hij in juni 1962 aan zijn
toenmalige liefdesvriend ‘Wimie’:
Mijn bekering tot het Christendom is geen opsluiting, of vlucht, of
onmacht om de problemen van het leven de baas te blijven, maar een
bewustwording, die in het midden van iemands leven moet plaatsvinden,
vroeg of laat. [...] Ik denk dat ik aldoor voor God op de vlucht ben geweest
en me aan hem heb willen onttrekken. De meeste mensen lukt dat wel,
vooral omdat in onze huidige maatschappij alleen het stoffelijke en nuttige
meetelt, en de religie grotendeels verschrompeld is tot liefdadig
geouwehoer en kinderachtige verstandelijkheid (Reve 1980: 55).
Die evolutie van het historisch-materialistische discours uit zijn jeugd naar het
romantisch-religieuze discours van zijn romans zouden we in jungiaanse termen
kunnen omschrijven als een doorbreking van de persona door de confrontatie met
ongesymboliseerde, driftmatige processen, die via religieuze metaforen uiteindelijk
toch de archetypes vinden waarin ze kunnen worden uitgedrukt. Zoals we al eerder
zagen, dient die confrontatie zich aan in de archetypische gedaante van de schaduw:
In eerste instantie verschijnt hij dus in een als het ware vijandige vorm
als een gewelddadig man, met wie de held moet worstelen. Dit komt
overeen met de gewelddadigheid van de onbewuste stuwende kracht.
Hierin openbaart zich de god, en in deze vorm moet hij overwonnen
worden. De strijd heeft een parallel in de worsteling van Jacob met de
engel van Jahwe bij de voorde van Jabbok. De aanval van de instinctieve
kracht is een godservaring (Jung 1995f: 200).
Het is dan ook geen toeval dat Reve voor de beschrijving van zijn confrontatie met
het religieuze in de jaren voor de bekering regelmatig verwijst naar de strijd van
Jakob in Genesis 32, 24-33. Zo schrijft hij in het gedicht ‘Wiegelied’ uit de ‘Geestelijke
Liederen’ - een bundel gedichten die opgenomen is in Nader tot U (1966); ‘Toen ik
ten slotte sliep, dreunde het huis/en worstelde ik met iemand./Niet tot de
ochtend:/toen ik weer wakker werd, was het nog nacht./Ook wist ik niets meer van
een zegen’ (Reve 1993: 152).
Ook aan het begin van de passage in Nader tot U die tot het Ezelsproces zou
leiden, verwijst Reve naar de strijd van Jakob met een Engel, waarna deze hem
een nieuwe naam geeft: ‘Voortaan zult gij geen Jakob meer heten, maar Israël, want
gij hebt met God gestreden en met mensen en gij hebt hen overwonnen.’ (Genesis
32, 29). Dit wordt bij Reve: ‘Ik moest vechten - met God en mensen zou ik worstelen,
en ik zou overwinnen, zag ik nu. Neen, o neen, ik mocht nimmer de hoop opgeven
dat ik eenmaal datgene zou schrijven wat geschreven moest worden’ (Reve
1993:117). Op het godslasteringproces zal hij dan ook expliciet naar de strijd van
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zijn, maar een jungiaans getinte interpretatie van een bijbels verhaal:
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Er is veel duisters in deze bijbelplaats, maar één van de geldige
betekenissen moet toch zijn, dat Jacob hier met God strijdt als met een
immanent, onbewust want de nachtzijde van de ziel vertolkend Wezen,
dat van Meester Slaaf moet worden om ten slotte als Broeder, Jacob te
zegenen. U ziet, hoe weinig ‘gevaarlijke nieuwigheid’ mijn ideeën, ondanks
al mijn inspanning, blijken te bevatten (Reve 1992a: 190).
God wordt in het gedicht ‘Een nieuw paaslied’ dan ook voorgesteld als de paradoxale
drievuldigheid van ‘Meester, Slaaf en Broeder’ (Reve 1993: 149), als de ‘nachtzijde
van de ziel’ waarmee Reve moet kampen. We merkten ook al op dat de schaduw
volgens Jung vaak een vrouwelijk karakter krijgt, waarbij datgene wat angst aanjaagt
ook aantrekt, zoals in het archetypische beeld van de femme fatale. Reve heeft dat
beeld in eerste instantie aangepast aan zijn eigen - homoseksuele - context: bij hem
wordt de femme fatale omgevormd tot de Meedogenloze Jongen, die al snel
goddelijke allures krijgt. Toch keert hij uiteindelijk terug naar een vrouwelijke anima,
doordat de rol van de Meedogenloze Jongen ten dele overgenomen wordt door de
figuur van Maria. Die overgang gaat ook gepaard met een verschuiving in Reves
particuliere theologie, waar ook God steeds meer naar de achtergrond verdwijnt ten
gunste van Maria. Die evolutie van een mannelijke naar een vrouwelijke godheid
situeert Peet in zijn boek De mythe M. Gerard Reve en de Maagd Maria, rond 1969
(zie Peet 1985: 81). Dat bewijst volgens hem de frequentie waarmee Maria opduikt
in Reves correspondentie in die periode, waarin hij zijn marialogie uitwerkt. De cirkel
lijkt hier rond: de Isisfiguur waar hij in zijn jeugd vogelveren aan offerde, wordt nu
Maria aan wie Reve sinds De Taal der Liefde zowat al zijn boeken opdraagt.
Als we Jung volgen, kondigen al deze animafiguren in Reves schriftuur de
vereniging met het onbewuste aan, waaruit dan een nieuwe eenheid ontstaat: het
zelf. Bij Reve vinden we dan ook regelmatig beelden die het beoogde eindresultaat
van dat proces, het zelf, symboliseren. In eerste instantie gebeurt die verbeelding
van het zelf via het anima-archetype, in Reves particuliere geval dus via Maria. Jung
had het archetypische beeld van het zelf ook zien opduiken in de katholieke theologie,
meer bepaald in het relatief recente dogma (1950) van de lichamelijke
tenhemelopneming van Maria. Jung waardeerde hierbij niet alleen het feit dat door
Maria een vrouwelijk aspect aan het mannelijke pantheon werd toegevoegd, maar
eveneens dat Zij zo de triniteit als een ‘vierde’ aanvult. De quaterniteit is volgens
Jung immers ‘het klassieke symbool van het zelf’ (Jung 1995a;: 189). Het getal vier
had dan ook een grote symbolische waarde in de dromen van zijn patiënten: ‘Het
was voor hen iets, wat tot hun innerlijk behoorde als een soort scheppende
achtergrond’ (Jung 1995c: 62). Ook Reve hecht veel belang aan het getal vier,
verbonden aan zijn verlangen om van Maria een Vierde Persoon Gods te maken.
Zo verzoekt hij Carmiggelt om voor een Mariabeeldje vier kaarsen te branden,
‘[o]mdat God wel officieel Drie, maar in werkelijkheid, zij het in een diep,
onuitsprekelijk geheim, Vier is’ (Reve 1972: 117). Ook aan het slot van Nader Tot
U vinden we een omschrijving van deze goddelijke ‘Vierde’ die inderdaad fungeert
als een ‘scheppende achtergrond’:
De Drie waren te zamen de ongeschapen Ene, van Wie ze de
openbaring waren. Tot zover was alles duidelijk genoeg. Maar was er
niet eigenlijk niet nog een vierde? [...]Ja zeker, er was een Vierde, die de
Drie en de Ene in alle eeuwigheid verbond, die stil was en woordloos,
maar die alles vervulde [...] (Reve 1993: 130).
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van het zelf, namelijk de vierkante, ommuurde tuin, de hortus conclusus. Net als de
quaterniteit is het beeld van de lieflijke, ommuurde tuin een verenigingssymbool
waar natuur en cultuur in één geheel worden samengebracht. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat een dergelijk beeld van harmonie een belangrijke plaats inneemt
in hetjoods-christelijke, discours. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld de hof
van Eden. Het woord paradijs, afgeleid van een Perzisch woord dat ‘door muren
omgeven’ betekent (zie Aben en De Wit 2000: 33), wijst reeds op het besloten,
beschermende karakter van Eden. Ook het magische viertal zien we in Genesis
verschijnen als de vier rivierarmen die in de tuin ontspringen (Genesis 2, 9-10). De
tuin wordt in de bijbel ook gebruikt als metafoor voor de ziel. Tegenover de woestijn
van de ongelovige staat dan de bloeiende oase van de gelovige. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de beeldspraak van de profeet Jesaja:
Dan zal Jahwe u steeds blijven, leiden, in verschroeide oorden uw
honger stillen. Hij zal uw krachten sterken en gij zult zijn als een
rijkbesproeide tuin, als een bron die nooit teleurstelt als men om water
komt (Jes. 58,11).
Ook in het Hooglied speelt het beeld van de hortus conclusus een belangrijke rol
als beeld voor de Bruid. ‘Een gesloten hof ben je, mijn zuster, mijn bruid, een gesloten
hof, een verzegelde bron’ (Hooglied 4, 12). In het christendom werd dat joodse
tuinmotief verder aangepast aan de nieuwe ‘personages’, zoals Maria en Christus.
Dit beeld van de bruid als een gesloten hof en verzegelde bron speelde
een grote rol in de religieuze symboliek van de late Middeleeuwen. De
bron uit het Hooglied verwijst naar de bron in het Aardse Paradijs van
Genesis, die de dorre woestijn tot een vruchtbaar gebied maakte. De
metafoor van de bruid als hof werd vaak toegespitst op Maria. De
beeldende kunst maakte dan ook graag gebruik van deze sprekende
vergelijking. Bekend zijn de voorstellingen van Maria in een gesloten, hof,
de hortus conclusus, als teken van haar maagdelijkheid (De Jong en
Domenicus-Van Soest 1996: 69 - oorspronkelijke cursivering).
Het is via Maria dat het beeld van de hof van Eden (het verloren Paradijs) wordt
gekoppeld aan Christus (en de belofte van het nieuwe Paradijs); ‘Uit deze hof - de
maagd Maria - werd Christus geboren, die als een tweede Adam verlossing bood
voor de zondige staat van de mensen na de verdrijving uit het Paradijs’ (De Jong
en Domenicus-Van Soest 1996: 70).
Het archetypische beeld van de tuin beperkte zich in de middeleeuwen trouwens
niet tot een zuiver religieuze context. We kunnen hier bijvoorbeeld verwijzen naar
de middeleeuwse Roman van de roos van Guillaume de Lorris, verder afgewerkt
door Jean de Meung, waar de minnaar een ommuurde tuin binnendringt: ‘De tuin
was afgemeten recht/volmaakt in 't vierkant aangelegd’ (vv.1321-22; de Lorris en
de Meung 1991: 54).
De tuin in deze roman maakt een allegorisch gebruik van de zogenaamde hortus
ludi die een belangrijke plaats innam in de hoofse cultuur.
De hortus ludi representeert niet alleen het paradijs, maar is ook het
zinnebeeld voor de vrouw, gebaseerd op het Hooglied waarin de bruid
met de hortus conclusus wordt vergeleken [...] De ridder is de held die
alle avonturen beleeft maar zijn uiteindelijke doel is de dame, het
kristallisatiepunt van de hoofse samenleving, de as waaromheen het
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denken en de poëzie draait. In de hortus ludi staat zij dan ook centraal.
De betekenis die hieraan wordt gegeven loopt uiteen van de hoogste
platonische liefde tot vulgaire erotiek en deze spanning bepaalt de diepere
betekenis van de hortus ludi (Aben en De Wit 2000: 42).
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Of de fontein en het water in de tuin een religieus zinnebeeld zijn voor Maria en
haar Zoon, dan wel een zinnenprikkelend deel van ‘“ung engien pour moullier les
dames en marchant par dessoubz”’ (uit de rekeningen van de lusthof te Hesdin,
geciteerd door Huizinga 1997: 117), de besloten tuin biedt steeds een veilig kader
waarin de religieuze of seksuele erotiek tot zijn recht kan komen en een structuur
krijgt doordat ze deel uitmaakt van een harmonisch geheel. Later zien we ook het
omgekeerde beeld zien verschijnen, zoals in Hamlets beroemde uitval:
How weary, stale, flat, and unprofitable/Seem to me all the uses of this
world./ Fie on't! O fie! ‘tis an unweeded garden,/That grows to seed; things
rank and gross in nature/Possess it merely (Hamlet Act I, Scene II, vv.
133-36, Shakespeare 1990: 944).
Indirect vinden we het ‘negatief’ van de hortus conclusus veel later ook nog terug
bij een modernist als T.S. Eliot. De geordende tuin is het kille braakland geworden
van een moderne metropool, de beschermende muur is in verval en van de narratieve
structuren die het subject tegen de chaos moeten beschermen rest niets dan ‘[t]hese
fragments I have shored against my ruins’ (v. 431; Eliot 2000: 2383).
Ook bij Reve vinden we dit belangrijke archetype terug. Zo is er een beschrijving
in het begin van De Taal der Liefde van het uitzicht dat Reve heeft vanuit zijn
appartement.
Beneden, in de ruimte tussen de vier straten van het huizenblok, bevond
zich vrijwel nergens meer iets dat op een tuin geleek, maar was alles
volgebouwd met loodsen en werkplaatsjes waarop ondanks het lauwe
weer nijver rokende, stinkende eternieten schoorsteentjes (Reve 1972:
32).
Het is niet moeilijk om hier doorheen de beschrijving het onderliggende beeld te
zien van een afgebakende vierkante tuin - die er echter niet meer is. Dat het hier
niet gaat om een toevallige verzuchting, bewijst het feit dat Reve het beeld van de
tuin ook vaak gebruikt als metafoor voor de katholieke kerk: ‘De Kerk is een ware
schatkamer en tovertuin van symbolen, waarin een kunstenaar een onuitputtelijke
bron van onvergankelijke archetypische waarheid kan vinden’ (Reve 1994: 348).
Die tovertuin is volgens Reve echter danig in verval. Zo schrijft hij aan Carmiggelt:
Stel je voor, dat je terzake het beleid over een tuin twee opinies hebt. De
ene partij is voor vaste planten, de andere ziet het meer in éénjarige
zaailingen. Ik ben, in de Kerk, in hoge mate geporteerd voor vaste planten,
maar als de zielen aan éénjarige zaailingen de voorkeur geven, dan
aanvaard ik dat. Maar nu mogen er opeens in de tuin in het geheel geen
planten meer staan, éénjarig of vast! De tuin bestaat niet meer, en ligt
vol met oude fietsbanden, bierblikjes en lege haarlak spuitbussen, en je
bent een reactionair als je nog volhoudt dat onder die troep wel degelijk
een tuin ligt (Reve 1972: 107).
Het beeld van de tuin kan dienen als het uitgangspunt van een geschikte narratieve
structuur waarmee Reve zijn bekering kan verwoorden: de chaotische, ‘ongewiede’
en lelijke tuin die de communistische orthodoxie uit zijn jeugd en de moderne,
onttoverde samenleving voor hem betekenen, weet hij bij zijn bekering te veranderen
in de tovertuin van de katholieke kerk, als een beschermende hortus conclusus: ‘De
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dogmaas zijn een omheining, waarachter men zich veilig en onbespied kan uitkleden
en op zijn eigen manier met God kan verkeren’ (Reve 1994: 397).
Het beeld van de omheining dat voor Reve zo belangrijk is, draagt in zich de echo
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van de zogenaamde heilige plaats, die afgesloten is van de rest van het - profane
- leven. Ook die functie kan worden ingevuld door het archetype van de tuin.
Het bijzondere karakter hiervan wordt tastbaar in de omheining,
waarbinnen het altaar van de godheid, de tempel en gewijde objecten
zoals een heilige olijfboom of een bron, een plaats hebben. Oorspronkelijk
betekent temenos afgesneden stuk land, of domein, afgeleid van temno,
snijden.[...] Het afzonderen van de omgeving geeft de plek een sacraal
karakter, een ontzagwekkende plek waartoe men een gepaste afstand
bewaart (Aben en De Wit 2000: 27 - oorspronkelijke cursivering).
De temenos is volgens Jung voor het subject ‘een taboegebied [...] waarin het hem
mogelijk wordt het onbewuste te beleven’ (Jung 1995d: 63). Een variant van de
temenos zien we bij Reve al vroeg verschijnen, namelijk in het prille religieuze
beleven van de jonge Elmer in Werther Nieland (1949), die een primitief soort van
tempel probeert op te richten in de tuin. Het is een passage - vreemd genoeg de
enige - van Reve die door Ad Zuiderent vermeld wordt in een overzicht van het
tuinmotief in de Nederlandse letterkunde. Hij citeert er terloops de passage uit
Werther Nieland waar het hoofdpersonage, het jongetje Elmer, van een tent een
tempel maakt en daarna een steen in het midden plaatst, waarop hij een vuurtje
stookte om een kartonnen kaft te offeren (Zuiderent 1999: 205, zie ook Reve 1998:
342).
Maar net als bij de middeleeuwse hortus ludi hoeft de tuin bij Reve niet uitsluitend
een religieuze connotatie te krijgen. Ook de seksuele begeerte wordt vaak via het
beeld van de tuin bemiddeld, zoals wanneer hij zijn partner, Woelrat, voorstelt de
vormen van diens kont in een tuinlandschap weer te geven:
Woelrat, gouden strafkoning. Als ik later rijk word, heel rijk, en ik bezit
een grote tuin vol zeldzame loopvogels en fonteinen, dan laat ik dit -ik
tekende met mijn vingertoppen de omgrenzing van het dubbele landschapdan laat ik dit, hier, als tuinarchitectuur uitvoeren, op een geweldig vergrote
schaal (Reve 1972: 191).
Het seksuele en het religieuze taalgebruik ligt bij Reve dicht bij elkaar, omdat voor
hem religie en seksualiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat Reve erotiek
en religie met elkaar verbindt, bewijst ook de overgang van de Meedogenloze Jongen
naar de figuur van Maria, en haar aardse tegenhangster, de magische figuur van
de Koningin. Vaak verschijnen deze figuren tegen de achtergrond van een tuin. Zo
is er het ‘visioen’ dat Reve krijgt in Nader Tot U: ‘Waar was de Meedogenloze Jongen
op dit ogenblik? Ik bleef staan. Opeens zag ik hem liggen, en dat was het wonderlijke:
in een kleine kaki tent, in de tuin van zijn paleis’ (Reve 1993: 59).
In De Taal der Liefde krijgen we aan het slot ook een paleistuin, maar dit keer is
het niet de Meedogenloze Jongen maar wel de Koningin die Reve de magische tuin
inleidt: ‘op het laatst leek het wel, of die grote serrekamer nog te klein was, en
wandelden we naar buiten, de grote glazen deuren uit en de grote diepe paleistuin
in’ (Reve 1972: 230).
De temenos vinden we ook terug in het begin van Lieve jongens (1973) waar
Reve een vervolg brengt van een homo-erotisch verhaal dat hij in De Taal der Liefde
aan Woelrat was beginnen te vertellen. Hij vertelt hoe Woelrat met een zekere
‘Fonsje’ het woud in rijdt, om daar op een open plek de liefde te bedrijven:
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Uit de poort van het groene gewelf van de weg rijd je heel langzaam
tot onder dat hoge, soms heel zacht op een zucht van de wind ruisende
groene bladerdak boven die geheime, vrijwel onvindbare vierkante plek
in het woud, waar die geheime steen staat (Reve 1991a: 32).
De open plek is een voorbeeld van een zogenaamde Lichtung, een plaats in het
woud waar de bomen gerooid zijn.
In het dichte en duistere woud vormt de Lichtung een natuurlijke
binnenwereld. De Lichtung (letterlijk: open plek in het woud) ontleent zijn
betekenis aan de leegte: de fysieke afwezigheid van het woud, waardoor
juist wat in het woud verborgen blijft zichtbaar wordt (Aben en De Wit
2000: 25).
De Lichtung vormt in feite de aan het klimaat aangepaste, Europese variant van de
oosterse hortus conclusus. Tegenover de woestijnoase staat in een bosrijk gebied
de ontboste ruimte. In beide gevallen gaat het om een tegenstelling tussen een stuk
woeste, onherbergzame natuur en een afgebakend gebied dat in cultuur is gebracht.
Net als de tuin uit het Hooglied is de open plek in het woud een symbool voor Maria
en het is dan ook aan Haar dat de liefdesverhouding tussen Woelrat en Fonsje is
gewijd, gesymboliseerd door een verweerde steen op de open plek waarop haar
initiaal te lezen staat (zie Reve 1991a: 96). Het is in die geheiligde ruimte dat het
offer aan Maria - de geslachtsdaad - kan plaatsgrijpen. Zo lezen we in De Taal der
Liefde hoe Reve fantaseert dat hij en Woelrat
in het bos een kapel [bouwden] op een geheime plek die niemand kon
vinden. Vóór het altaar met het beeld van de Maagd bouwden we een
stenen tafel. Net als in Banneux. Herinner je je nog? Om jongens op vast
te binden en langzaam te martelen (Reve 1972: 164).
Een soortgelijk beeld verschijnt ook in Reves versie van de legende van de Vliegende
Hollander, waar het woud als symbool voor de Godin vervangen is door de zee.
Reve vertelt hoe de opstandige scheepsdominee Bollius overboord wordt gezet in
een sloep. Door een vreemde windstilte blijven de sloep en het schip echter in
elkaars nabijheid. Kapitein Van der Decken trekt zich terug in zijn kajuit en bespiedt
Bollius, terwijl hij masturbeert. Opnieuw is het hele ritueel aan Maria gewijd, iets wat
voor Reve vanzelfsprekend is:
Als iemand door een kier van een luik kijkt naar een jonge mooie tot de
marteldood veroordeelde jongen in een sloep, terwijl hij zichzelf, ik
bedoel... dan heeft hij aan de andere kant van de hut een schrijn met een
wit beeld van de Maagd. Zo is het nu eenmaal (Reve 1972: 204).
Op het eerste gezicht lijkt het een typisch staaltje Reviaanse ketterij om Maria te
laten optreden als de welwillend toekijkende persoon bij een martelscène. Reve
gaat zelfs nog verder door te beweren dat zij zijn sadistische fantasieën goedkeurt
en dat zijn
verheven plan de Moeder Gods Stellig welgevallig moest zijn, en dat Zij
het zeker diende toe te juichen als Woelrat, na tot allerdiepste verzadiging
zijn wil met de betrokkene te hebben gedaan, hem daarna met rustige,
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bijna lome beheersing van al zijn wrede bewegingen nog uren lang aan
een martelverhoor zou onderwerpen (Reve 1972: 156).
Toch is Reves ironische vermenging van erotische martelfantasieën en religieuze
devotie niet zo schokkend origineel. Met zijn sadistische voorstellen aan Maria - ‘Ik
wil ook best twee mooie blonde Jongens, die U lichtzinniglijk gehoond & gelasterd
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hebben naakt op elkaar vastgebonden geselen’ (Reve 1991b: 157) - doet hij in feite
niets anders dan een eeuwenoud ritueel verderzetten, gewijd aan de heidense Grote
Godin (in casu de Griekse godin van de wouden, Artemis) die bij Reve steeds achter
de figuur van Maria schuilgaat.
De Spartanen bouwden een tempel om het kleine, lichte Artemisbeeld.
[...] Veel mensen boden daar veelal angstaanjagende maskers aan, van
nachtelijke of onderaardse wezens. Het beeld verwachtte dat er [...] jong
bloed voor haar werd vergoten. Maar een enkele keer lukte het ook de
Spartanen een gebruik te verzachten. Ze besloten geen jonge mensen
meer te doden maar ze voor de godin tot bloedens toe te geselen (Calasso
1998: 215).
We hebben niet kunnen achterhalen of Reve weet had van dit specifieke gebruik,
maar dat hoeft ook niet. Het folteren/liefhebben van een persoon ter ere van een
(goddelijke) ander op een heilige plek is een archetypisch beeld dat wel vaker
opduikt. Het is een variant van een algemenere beeldvorming rond het goddelijke,
rond datgene wat buiten de menselijke maat en wet valt. Op die manier betekent
het contact met het goddelijke steeds een inbreuk op, en dus ook steeds een gevaar
voor, de orde van het Symbolische. Vandaar ook het belang dat gehecht wordt aan
de afbakening van de temenos, een afbakening die aan twee kanten werkt. Enerzijds
beschermt de temenos het religieuze tegen ‘besmetting’ van de seculiere
buitenwereld, anderzijds betekent het ook een bescherming van die buitenwereld
tegen de bedreigende macht van het goddelijke, als symbool voor datgene wat
buiten de grenzen van de sociale identiteit valt, met andere woorden: het Reële.
Eén van die metaforen van de overtreding van de menselijke wet is het hierosgamos,
het mystieke of heilige huwelijk.
Eros brengt aan het licht wat de wet moet toedekken maar onderhuids
verbergt: de tempel als bruidsvertrek. Ook ditmaal moeten we terug naar
een Alexandrijn, de nuchtere Lucianus, om beschreven te vinden dat de
geheime cella van de ‘Syrische godin’ ‘thálamos’ wordt genoemd,
bruidsvertrek. [...] De buitenkant van de tempel legt de ‘mensenwet’ op.
De binnenkant van de tempel, het bruidsvertrek, ontkracht die wet
(Calasso 1998: 240 - oorspronkelijke cursivering).
Van die beschrijving van de tempel als bruidsvertrek kunnen we nog een echo horen
in Reves gebed tot Maria in Lieve Jongens - waar vaagweg seksueel verkeer met
het heilige wordt gesuggereerd:
‘Koningin des Hemels: Moeder, Bruid en Dochter van Uw Zoon, troost
toch onze koningin. Zend haar Uw fraaist gevederde Engel, een
beeldschone jongen die haar vertelt, in de slaapkamer die aan de
paleistuin grenst, onvermoeibaar, zittend op de rand van haar bed terwijl
zij zichzelve als in een zoete koorts beroert, en zijn stem mag nimmer
hees worden...’ (Reve 1991a: 38).
Toch is dit geen hierosgamos waarbij de mens zich seksueel verenigt met de
godheid. De Koningin (die bij Reve duidelijk goddelijke trekjes krijgt en verwant is
aan Maria, en via Haar aan de heidense godin) gaat om met een ‘beeldschone
jongen’ die echter ook tot het domein van het goddelijke hoort, aangezien hij een
Engel is. Bovendien is er geen contact tussen beide: het is enkel zijn woord dat haar
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opwindt terwijl ze zichzelf betast. Er zijn bij Reve echter duidelijkere voorbeelden
te vinden waarbij wel sprake is van rechtstreekse omgang met het heilige. Het
meeste bekende Reviaanse hierosgamos is ongetwijfeld de beruchte passage die
Reve een proces opleverde en waarin hij

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

164
beschrijft hoe God ‘bij mij [zou] langskomen in de gedaante van een éénjarige,
muisgrijze Ezel’ (Reve 1993: 117) waarna Reve ‘Hem drie keer achter elkaar
langdurig in zijn Geheime Opening [zou] bezitten’ (Reve 1993: 118).
Een soortgelijke passage vinden we terug in Moeder en Zoon, in de beschrijving
van een droom waarbij Reve de liefde bedrijft met de Moeder van God (Reve 1989:
224).
Die metafoor van de hierosgamos, van de heilige coïtus werkt als wat de lacaniaan
Paul Moyaert een ‘arbitrair ankerpunt’ noemt:
De symbolische orde van de religie komt aan die noodzaak tegemoet
door arbitraire ankerpunten van het sacrale vast te leggen, door
devotiepraktijken aan bepaalde voorschriften te binden en door kerken
te bouwen die het sacrale omheinen. De religie beschermt ons tegen de
terreur van het sacrale (Moyaert 1998: 119).
Als elk teken het sacrale gaat belichamen verliest het zijn arbitraire karakter, en
komt het lacaniaanse Reële dat juist door de arbitraire taaltekens op een afstand
wordt gehouden, dreigend dichterbij. Het is hierin dat de ‘terreur van het sacrale’
schuilt. Het sacrale is dan ook altijd een vorm van overtreding van het tekensysteem,
omdat dit het louter arbitraire karakter van het teken omruilt voor een present stellen
van het Reële in het teken zelf, een teken dat we met een woordspeling dan ook
reëligieus kunnen noemen. Zo fungeert Maria bij Reve als een dergelijk reëligieus
teken:
Het grote diepe woud dat geen einde kent, en de eindeloze zee die in
de diepte zwart wordt, daaruit komt alles voort, maar het is zoveel dat het
dreigt je te overweldigen en te overspoelen: de struiken grijpen je en
houden je vast, en boven je sluiten zich de wateren. Maar geeft het een
naam, en het zal je, dankbaar voor die naam, voortaan dienen en voeden.
Ik noem het M., en brand er kaarsen voor, terwijl ik werk (Reve 1972:
112).
Naast het beeld van de heilige coïtus is er nog een andere belangrijke religieuze
metafoor om de versmelting van de mens met datgene wat hem overstijgt, weer te
geven, namelijk dat van het offer. Volgens Georges Bataille ligt ook in het offer een
overtreding van de (arbitraire) wet, een streven naar vernietiging van de persona,
van de (zelf)begrenzing, en dat geldt volgens hem in dezelfde mate voor de minnaar
tijdens de liefdesdaad:
[A]ls het offer een bewuste overtreding is, dan is het een opzettelijke
handeling met de bedoeling het wezen dat geofferd wordt een plotselinge
verandering te doen ondergaan. [...] Deze gewelddadige handeling, die
het slachtoffer zijn begrensdheid ontneemt en hem onbegrensdheid,
oneindigheid verleent, zoals die de sfeer van het heilige eigen zijn, is tot
in haar uiterste consequentie zo bedoeld. Zo is het net bedoeld als de
handeling van degene die zijn slachtoffer, dat hij begeert en wil
binnendringen, uitkleedt. Zoals de minnaar de identiteit van de beminde
vrouw aantast, zo tast de bloedige offerpriester de identiteit van de mens
of het dier aan dat hij slacht (Bataille 1993: 117).
Het offer is dus - net als de coïtus - een vorm van overtreding. Voor Calasso schuilt
hierin een belangrijk aspect van de heidense mythologie:
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Ooit vormden hiërogamie en offer één geheel. [...] In voorwereldlijke
tijden doodde de god zichzelf en copuleerde tegelijkertijd. De mensen die
hem gedenken kunnen dat niet herhalen als zij willen overleven en zijn
gedwongen die handeling in twee fasen uiteen te halen: het doden en de
geslachtsdaad, offer en huwelijk. Maar rond het offer blijft de geur van
het huwelijk hangen, zoals rond het huwelijk de geur van het offer (Calasso
1998: 92).
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Op die manier kunnen we misschien begrijpen waarom bij Reve het erotische en
het offer zo vaak samen voorkomen. Het is een typisch kenmerk van Reves beleving
van seksualiteit, maar zoals we hebben aangetoond, ook een typisch kenmerk van
een bredere religieuze traditie. De kruisdood van Christus is op die manier slechts
een bloedige variant van de hierosgamos, net zoals in Reves particuliere universum
het brandoffer van Elmer in zijn tuin een variant is van de vereniging van Woelrat
en Fonsje op de magische open plek in het woud. De manier waarop dergelijke
archetypische beelden samenvallen met de persoonlijke geschiedenis, wordt ook
mooi geïllustreerd door een jeugdherinnering van Reve, die hij beschrijft in De Taal
der Liefde:
Ik herinnerde mij hoe, toen ik ongeveer zeven of acht jaar oud was, een
buurjongen met een schipperstrui en een zwart fluwelen korte broek aan,
in een aan de onze grenzende achtertuin, zichtbaar voor alle buren,
wegens een of ander vergrijp door zijn vader langdurig en met uitoefening
van grote kracht over de knie werd gelegd, en spartelde en luid huilend
bleef schreeuwen terwijl het bijna onmerkbaar, uit een grijs wolkendek,
motregende [...] en ik stond in onze tuin op slechts enkele meters afstand,
met dichtgeklemde keel en bonzende hamerslag van mijn bloed,
overweldigd door medelijden, verdriet en ontzetting, maar tegelijkertijd
een verschrikkelijk, fataal geluk gevoelend dat ik niet kon begrijpen, dat
mij diep beangstigde en waarvan ik misschien toen al vermoedde nimmer
meer afstand te kunnen doen (Reve 1972: 29-30).
Het is deze particuliere herinnering die maakt dat Reve gefascineerd wordt door
die collectieve beelden waarbij het treurige tuintje uit zijn jeugdherinnering kan
terugkeren in de magische tuinen van de Meedogenloze Jongen of van de (al dan
niet Hemelse) Koningin. Deze archetypes, ontleend aan het culturele en/of het
particuliere verleden, dienen om de begeerte in bepaalde banen te leiden binnen
de veilige afbakening van een imaginaire constructie, waarin het Reële wordt
gerepresenteerd door het reëligieuze. Het bekendste voorbeeld van een dergelijk
reëligieus teken is de hostie uit de katholieke eredienst: door de consecratie is het
het lichaam van Christus geworden en als dusdanig eten de gelovigen tijdens de
communie het ook op, net zoals vroeger het offerdier. Via dat ‘magische’ teken dat
in een afgebakende ruimte (het kerkgebouw, het altaar) wordt toch iets meer
aanwezig gesteld dan er tastbaar, empirisch waar te nemen vak. Als ‘gewijd
voorwerp’ is de hostie ‘zelf een versluierde tegenwoordigheid en een mysterievolle
aanwezigheid’ (Moyaert 1998: 154). De rigide symbolische orde die rond die ‘inbreuk’
is gebouwd via het vaste ritueel in een afgebakende ruimte moet op die manier een
bescherming bieden tegen het reëligieuze surplus dat geen betekenis kan krijgen.
De hostie is immers meer dan een teken, een verwijzing naar het lichaam van
Christus, het is het lichaam van Christus, zoals ook blijkt uit de formulering van het
Trinitijnse dogma (vgl. Moyaert 1998: 137). Wanneer we de transsubstantiatie zo
interpreteren, kan dit archetypische beeld ook vergeleken worden met het
schrijfproces als een alternatieve manier om met het Reële om te gaan. Het is dit
archetype dat we in een seculiere variant bijvoorbeeld terugvinden bij een auteur
als Proust. Het schrijven is bij hem het punt ‘“où s'est accompli le miracle suprême,
la transsubstantiation des qualités irrationnelles de la matière et de la vie dans des
mots humains”’ (Proust geciteerd in Kristeva 2000: 375).
Het is die transsubstantiatie die ook Reve heeft uitgevoerd in de moeizame jaren
tussen zijn romandebuut en het verschijnen van De Taal der Liefde. Het
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onuitsprekelijke dat in De Avonden zo zwaar op Frits van Egters woog, heeft via
Maria en de
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Meedogenloze Jongen zijn metafoor gekregen en maakte mogelijk dat de frequente
nachtmerries van Frits van Egters konden veranderen in de zorgvuldig
neergeschreven reviaanse fantasieën. Via de fictie heeft Reve zo een kanaliserende
taal gevonden voor het Reële dat hem dreigde ‘te overweldigen en te overspoelen’,
zodat het vanaf dan zijn creativiteit kon ‘dienen en voeden’. Als zijn jungiaanse
analyse bij Schuurman iets heeft opgeleverd, dan is het wel net dat recht om te
spelen, om voor een deel fictief te zijn, om de rol te mogen zijn die hij speelt. Op
die manier slaagt Reve er in de moeilijke verhouding tussen het Symbolische en
het Reële leefbaar te maken en zich als subject te handhaven. Literatuur is voor
Reve dan ook een afgesloten ruimte, een temenos afgezonderd van de rest van de
werkelijkheid, een scène waarop hij met die archetypische figuren een even sacraal
als burlesk toneelspel kan opvoeren. Het is de plaats waar hij zijn unieke stijl zoekt
die hij vervolgens, als een soort van hostie aan zijn ‘Geliefd Publiek’ aanbiedt. Het
is die verzameling van sprookjes, herinneringen en absurde invallen die uiteindelijk
Reves literaire universum gestalte geven, een universum dat in Reves eschatologie
moet uitmonden in het mythische ‘Boek Van Het Violet En De Dood’, het ultieme
boek ‘dat alle boeken overbodig maakt, waardoor de mensheid verlost wordt, en
dat God bij het lezen aan het huilen brengt’ (Reve 1982: 187). Dit magische boek
is duidelijk ook een archetype van het zelf en kan dus nooit concreet gerealiseerd
worden, maar vormt wel de horizon van dat reviaanse universum waar hij, onder
toeziend oog van Maria, zijn lezers welkom heet.

4 Conclusie
Net zoals een arbeider kan vervreemden van het product van zijn arbeid, kan ook
een subject vervreemden van het product van zijn cultuur: een jungiaanse analyse
probeert dat tegen te gaan door een persoonlijke verhouding tot stand te brengen
tussen het subject en de culturele artefacten, doordat het dit subject de vrijheid geeft
om die producten, die archetypes te gebruiken en te herschrijven, zoals Reve doet,
en ze zo nieuw leven in te blazen. Dat intieme recht, dat op het eerste zicht wat
vrijblijvend lijkt, is op die manier toch het streefdoel van een bepaalde bevrijdende
ethiek:
En effet, une fois satisfaits certains besoins urgents, certains conflits
identitaires apaisés, la politique de la liberté devient nécessairement une
politique de l'intime. Et elle requiert une attention maximale à tout ce qui
permet de représenter les passions, forcément singulières, pour les rendre
ainsi seulement partageables et vivables (Kristeva 2001: 475).
Van deze strijd is het werk van Reve een goede getuigenis. Hij eist via zijn werk het
recht op om met een typische eigen taal over persoonlijke, singuliere passies te
spreken. Door zijn bekering streek hij tegen de haren van het toenmalige
rationalistische, atheïstische discours van vele ‘kunstbroeders’ en door van God
een beminde Ezel te maken, verzette hij zich tegelijk ook tegen een
fundamentalistische, orthodoxe beleving van religie. Als één van de eerste
Nederlandse schrijvers durfde hij ook openlijk voor zijn homoseksualiteit uit te komen.
Maar Reves revolutie gaat verder dan het verdedigen van een inhoud (in casu een
afwijkende geaardheid of geloofsovertuiging); het is ook de affirmatie van een
bepaalde existentiewijze, een levensstijl waarbij hij een archetypische beeldentaal
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voor zichzelf opeist, die hij naar zijn eigen hand zet en waarmee hij bijvoorbeeld
tegen de banalisering en trivialisering van de erotiek ingaat:
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Men kan geen leesbare tekst maken, als men de goddelijkheid van de
liefde en het sacramentele karakter van de seksualiteit loochent. [...] Ik
kan de lichamelijke liefde beschrijven, en zal daarin tijdens mijn leven wel
van niemand konkurrentsie [sic] ondervinden. Ik zie iets in, wat al die
jongens ontgaat. Je kunt geen ontroering teweeg brengen, als je het hebt
over ‘voorhuid’, ‘paarse eikel’, ‘penis’, ‘vagina’, ‘klitoris’ of ‘kittelaar’, en
‘anus’. Als je dat leest, denk je voortdurend dat de personen van de
handeling wijdbeens op een gyneacologiese [sic] stoel zitten, en dat de
kans op herstel miniem is. Wie weet, maakt [het] wel deel uit van een
antiseksuele Vaticaanse samenzwering [...] (Reve 1972: 110 oorspronkelijke cursivering).
Het is die archetypische taal der liefde, een taal die ons nu meer dan ooit lijkt te
ontbreken, die Reve zijn lezers aanreikt wanneer ze de hortus conclusus van zijn
romans binnentreden. Het is op dit punt dat het subjectieve intersubjectief wordt en
het transformatieproces dat Reve beschrijft misschien ook de personae van zijn
lezers gaat beïnvloeden. De leeservaring wordt zo een ontmoeting met de anima,
die ons confronteert met een zekere andersheid die we (nog) niet kennen.
Misschien schuilt hierin wel het engagement van Reve, zoals hij dat in het
voorwoord bij Moeder en Zoon - weliswaar spottend - formuleert: ‘Zoude dit boek
“in een behoefte voorzien”? Het zoude mij geenszins verbazen, want bij God en in
Nederland is alles mogelijk’ (Reve 1980: 8).

Bibliografie
Aben en De Wit 2000 - R. Aben en S. De Wit: De omsloten tuin: geschiedenis
en ontwikkeling van de hortus conclusus en de herintroductie ervan in het
hedendaagse stadslandschap. Rotterdam, 2000 [1998].
Bataille 1993 - G. Bataille: De erotiek [vert. J. Versteeg]. Amsterdam, 1993.
De Bijbel: Willibrordvertaling. 's-Hertogenbosch, 1993 [1978].
Calasso 1998 - R. Calasso: De bruiloft van Cadmus en Harmonia [vert. E. van
der Pluym]. Amsterdam, 1998 [1991].
Duby 1997- G. Duby: Edelvrouwen in de twaalfde eeuw [vert. Th. Buckinx].
Amsterdam, 1997.
Dubois 1983 - P.H. Dubois: ‘Een sprookje is geen jongensboek’. In: Tirade 27,
nr. 289 (1983), p. 724-731.
Eco 1988 - U. Eco: ‘Casablanca: Cult Movies and Intertextual Collage’. In: D.
Lodge [ed.]: Modern criticism and theory: a reader. New York, 1988, p. 446-455.
Eliot 2000 - T.S. Eliot: ‘The Waste Land’. In: M.H. Abrams en Greenblatt S.
[eds.]: The Norton Anthology of English Literature (volume II). London/New
York, 2000 [1962], p. 2368-2382.
Hauke 1999 - Ch. Hauke: Jung and the Postmodern. The Interpretation of
Realities. London, 1999.
Van Herk en Van Kesteren 1983 - F. Van Herk en M. Van Kesteren: ‘Er moet
een God zijn’. In: Tirade 27, nr. 289 (1983), p. 666-706.
Huizinga 1997 - J. Huizinga: Herftstij der Middeleeuwen Studie over levensen gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de
Nederlanden. Amsterdam, 1997 [1919].

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

De Jong en Van Soest 1996 - E. de Jong en M. Domenicus-Van Soest:
‘“Tuijngesigten en perspektive” De Nederlandse tuin in de verbeelding van
kunstenaars van de late vijftiende tot en met de achttiende eeuw.’ In: Erik de
Jong (Ed.): Aardse Paradijzen I. De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de
eeuw. Gent, 1996, p. 11-124.
Jung 1978 - C.G. Jung: Herinneringen dromen gedachten. [vert. P. De Vries-Ek].
Rotterdam, 1978 [1963].
Jung 1995a - C.G. Jung: VW 1: Psychologie en praktijk [vert. P. De Vries-Ek].
Rotterdam, 1995a [1985].
Jung 1995b - C.G. Jung: VW 3: Persoonlijkheid en overdracht [vert. P. De
Vries-Ek]. Rotterdam, 1995b [1985].
Jung 1995c - C.G. Jung: VW 4: Mensbeeld en godsbeeld [vert. P. De Vries-Ek
e.a.]. Rotterdam, 1995c [1986].
Jung 1995d - C.G. Jung: VW 5: Droom en individuatie [vert. P. De Vries-Ek].
Rotterdam, 1995d [1986].

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

168
Jung 1995e - C.G. Jung: VW 6: Verlossing in de alchemie [vert. P. De Vries-Ek].
Rotterdam, 1995e [1986].
Jung 1995f - C.G. Jung: VW 8: De held en het moederarchetype [vert. P. De
Vries-Ek]. Rotterdam, 1995f [1987].
Kristeva 1997 - J. Kristeva: Au commencement était l' amour. Psychanalyse
et foi. Parijs, 1997.
Kristeva 2000 - J. Kristeva: Le temps sensible. Proust et l'expérience littéraire.
Parijs, 2000 [1994].
Kristeva 2001 - J. Kristeva: Le génie féminin: la vie, la folie, les mots. Tôme 3:
Colette. Parijs, 2001.
de Lorris en de Meung 1991 - G. de Lorris en J. de Meung: De roman van de
roos [vert. Ernst van Altena]. Baarn, 1991.
Moyaert 1998 - P. Moyaert: De mateloosheid van het christendom. Over
naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde. Nijmegen, 1998.
Murray 1998 - P. en L. Murray: The Oxford Companion to Christian art and
Architecture. Oxford/New York, 1998.
Peet 1985 - E. Peet: De mythe M. Gerard Reve en de Maagd Maria. Baarn,
1985.
Reve 1972 - G. Reve: De Taal der Liefde. Amsterdam, 1972.
Reve 1980 - G. Reve: Brieven aan Wimie. 1959-1963. Utrecht, 1980.
Reve 1982 - G. Reve: Archief Reve 1961-1980. Baarn, 1982.
Reve 1983 - G. Reve: In gesprek. Interviews. Baarn, 1983.
Reve 1989 - G. Reve: Moeder en Zoon. Amsterdam, 1989 [1980].
Reve 1991a - G. Reve: Lieve Jongens. Utrecht/Antwerpen, 1991a [1973].
Reve 1991b - G. Reve: Ik Had Hem Lief, Amsterdam, 1991b [1975].
Reve 1992 - G. Reve: Een Eigen Huis. Amsterdam/Antwerpen, 1992 [1979].
Reve 1993 - G. Reve: Nader Tot U. Amsterdam/Antwerpen, 1993 [1966].
Reve 1994 - G. Reve: Brieven aan Josine M. 1959-1982.
Amsterdam/Antwerpen, 1994.
Reve 1998 - G. Reve: Verzameld werk. Deel I. Amsterdam/Antwerpen, 1998.
Reve 2001 - G. Reve: Verzameld Werk. Deel VI. Amsterdam/Antwerpen, 2001.
Rowland 1999 - S. Rowland: C.G. Jung and literary theory: the challenge from
fiction. Houndmills, 1999.
Samuels 1985 - A. Samuels: Jung and the post-Jungians. London, 1985.
Samuels e.a. 2001 - A. Samuels, B. Shorter en A. Plaut: Jung Lexicon [vert.
M. Dinger]. Rotterdam, 2001.
Shakespeare 1990 - W. Shakespeare: The Complete Works of William
Shakespeare. London, 1990.
Zuiderent 1998 - A. Zuiderent: ‘Een zwerftocht door een wilde tuin. Tuinen in
de twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur’. In: Erik de Jong (Ed.): Aardse
Paradijzen II. De tuin in de Nederlandse kunst 1770 tot 2000. Gent, 1998, p.
175-210.

Adres van de auteur
Universiteit Gent,
Vakgroep Nederlandse Literatuur,
Blandijnberg 2, B-9000 Gent
Kris.Pint@UGent.be

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

169

Bart Minnen en Geert Claassens
De Roman van Lancelot in Middelnederlands proza
Het fragment-Wezemaal
Abstract - The article offers an editio princeps of a recently found fragment of the
only known Middle Dutch prose translation of the Old French Lancelot en prose.
The fragment is identified as belonging to the same manuscript as the so-called
‘Rotterdamse fragmenten’ (and thus presenting the same translation). Furthermore
it is argued that this mid-fourteenth-century manuscript may have been commissioned
by the lords of Wezemaal (between Aarschot and Leuven), the place where the
fragment was found in the archives of the local church.
*

1 Inleiding

Het beeld dat W.P. Gerritsen ruim veertig jaar geleden schetste van de overlevering
1
van de Middelnederlandse epiek - ‘wrakstukken die na een storm zijn aangespoeld’
- kan ook met de hierna bekend te maken vondst onverkort gehandhaafd blijven.
Het handschriftfragment dat onlangs in de pastorie van Wezemaal (België, prov.
Vlaams-Brabant, tussen Leuven en Aarschot) aan het licht kwam, verandert aan
dat beeld hoegenaamd niets. Maar het gegeven dat het een fragment van een
Middelnederlandse tekst van profane aard in proza betreft, verleent er een waarde
aan die de beperkte omvang (zowel materieel als tekstueel) van de vondst verre
overstijgt: het gaat immers om een tekstfragment van de Middelnederlandse
prozavertaling van de Lancelot en prose. Daarvan zijn tot op heden slechts 382
regels bekend, overgeleverd in de zogenoemde ‘Rotterdamse fragmenten’. Zoals
we hierna aannemelijk zullen maken, behoren de 82 regels van het
fragment-Wezemaal tot dezelfde vertaling en heeft het fragment deel uitgemaakt
van dezelfde codex.
Hierna volgen een beschrijving van het fragment, de identificatie van de tekst en
de herkomst van het fragment. Het laatste aspect zal wat uitvoeriger aan de orde
komen, aangezien we ervan overtuigd zijn dat hier mogelijke indicaties uit te
distilleren zijn betreffende de toenmalige gebruikssfeer van codex en tekst. Uiteraard
bevat deze bijdrage een transcriptie van de tekst, vergezeld van foto's van het
fragment.

*

1

Met dank aan Michel Tilleman, pastoor van Wezemaal, en aan dr. Chris Coppens, Centrale
Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven, door wiens tussenkomst het
fragment deskundig kon worden losgemaakt uit het archiefstuk waarin het zich bevond. De
auteurs danken ook prof. dr. A. Berteloot (Westfälische Wilhelmsuniversität Münster) voor
zijn hulp bij de dialectologische analyse en zijn kritische commentaar op een eerste versie
van dit artikel. Het spreekt voor zich dat de verantwoordelijkheid voor elke onverhoopte
tekortkoming in dit artikel volledig bij de auteurs ligt.
Gerritsen 1963, dl. I, p. 147.
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2 Beschrijving van het fragment
Het betreft de helft van een perkamenten blad dat verticaal werd doorgesneden.
De huidige afmetingen zijn 290 mm x 92-62 mm. De tekst is afgeschreven in een
verzorgde littera textualis. Op één plaats is een lombarde A bewaard gebleven,
uitgevoerd in blauwe inkt en versierd met rood penwerk dat naar boven en naar
beneden in de marge uitloopt (zie ook de afbeeldingen).
Het handschrift werd in twee kolommen afgeschreven. Aangezien boven- en
ondermarge niet geheel afgesneden zijn, kunnen we met stelligheid beweren dat
elke kolom 41 regels telde. Lijngaatjes zijn niet bewaard gebleven en van de aflijning
en de liniëring zijn nog maar zeer beperkt sporen zichtbaar, al met al te weinig om
een liniëringsschema op te stellen. De afmetingen van de tekstspiegel laten zich
enkel bij benadering vaststellen: de hoogte van de beschreven oppervlakte is 220
2
mm; de breedte ervan zal waarschijnlijk zo'n 140 mm bedragen hebben.
Op grond van de lacune in de tekst (zie hierna) kunnen we verder nog aannemen
dat het fragment aan de rectozijde de tekst van de a-kolom bewaart en aan de
versozijde die van de b-kolom. Het snijwerk heeft in de bewaarde kolommen een
beperkt tekstverlies veroorzaakt: aan het einde van de regels (rectozijde) dan wel
aan het begin ervan (versozijde) ontbreken op vele plaatsen de laatste dan wel de
eerste letters van de regels. Dit tekstverlies laat zich doorgaans echter goed
reconstrueren.
De taal van de tekst is - voor zover we dat op basis van het beperkte materiaal
kunnen vaststellen - te beschouwen als een mengeling van (westelijk) Brabants en
Vlaams, een mengeling die in de dertiende eeuw opvallend aanwezig is in de
3
oorkonden van Antwerpen en Mechelen. Als Vlaams kunnen gelden: dul (b17),
(maar daar staat het eerder Brabantse op (a15, a 22) tegenover); helecht (a12) en
sie als pronomen voor 3 pers. plur. (a20, a25, a36, a41, b1, b11 en b13) naast si
voor 3 pers. sing. fem. (a36, a 40, a41). Daar staan als Brabantse kenmerken
tegenover: selc (b37) en ghi selt (a3, b35), twelef (a28). Opmerkelijk is de a-typische
vorm vregeden (b2), die wellicht als een kopiistenfout moet worden aangemerkt.
Misschien mogen we de vorm thoft (b27) als ‘symptomatisch’ voor de dialectologische
mengkleuring beschouwen: bij een ‘zuiverder’ Brabants afschrift zouden we de vorm
4
hoot verwachten. Mogen we, onder voorbehoud, aannemen dat de kopiist zijn
5
(schrijf)taal leerde in de regio Antwerpen-Mechelen?

2

3
4

5

Uitgangspunt voor de schatting van de breedte is de lengte van de volledige bewaarde regels
1-4 op de rectozijde van het fragment en de volledige regels 1-3 op de versozijde, die het
vermoeden wettigen dat de breedte van de kolom ca. 65 mm bedroeg. De ruimte tussen de
twee kolommen laat zich niet meer vast stellen, maar wordt hier ingeschat op ca. 10 mm.
Bij deze verwijzingen refereren de a en de b aan resp. de a-kolom op de rectozijde en de
b-kolom op de versozijde van het fragment.
A. Berteloot deed naar aanleiding van deze vorm de voorzichtige suggestie dat misschien
een Vlaamse legger gebruikt werd voor dit afschrift (pers. med.). Overigens lijkt het hierboven
aangewezen gebruik van sie voor het pronomen 3 pers. plur. tegenover si voor het pronomen
3 pers. sing. te ‘sporen’ met het Vlaamse onderscheid tussen si (3 pers. plur.) en soe (3 pers.
sing.). Is het denkbaar dat - indien er een Vlaamse legger gebruikt werd - de kopiist bijna
mechanisch het soe in si heeft omgezet en het si in sie? We tekenen wel aan dat sie geen
echte Brabantse vorm is; hoewel deze vorm een enkele keer voorkomt in Mechelen (vgl.
Berteloot 1984, dl. 2, krt. 120).
Bij dit voorbehoud hoort zeker ook de overweging dat het in een prozatekst niet bepaald
eenvoudig is om een zuiver onderscheid te maken tussen de dialectologische kenmerken
van het afschrift en van de gebruikte legger.
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Wanneer we naar de schriftkenmerken kijken, kunnen we misschien een uitspraak
doen over de datering van het fragment. De a is in twee verdiepingen, de lange s
staat op de schrijflijn en heeft een voetje, de l is zonder lus uitgevoerd, maar wel
met een voetje en (soms) met een aanzet bovenaan de stok. Op grond van het
schrift zouden we het handschrift voorzichtig kunnen dateren op (het midden van?)
6
de veertiende eeuw.

3 Identificatie
Op grond van de in het fragment voorkomende eigennamen - Claudas, Lancelot,
Logres, Cardelot, Artur, Aran, Froles, Gaule - is een classificatie als ‘Arturroman’
voor de hand liggend. Het gegeven dat de tekst in Middelnederlands proza is
geschreven, nodigt uit tot een vergelijking met de Rotterdamse fragmenten.
Om met het eerste te beginnen: de tekst vertelt van de voorbereiding van een
veldtocht tegen Claudas, waarbij Lancelot en Artur twisten over de vraag of Artur
mee moet gaan of niet. Lancelot slaat Arturs aanbod om hem te begeleiden af, maar
Artur houdt voet bij stuk. Bij aankomst te Cardelot waarschuwt Artur de koningin en
zijn baronnen. Binnen vijftien dagen arriveren ze in grote aantallen. De koningin is
bedroefd om het nakende vertrek van Artur en van Lancelot, maar ze beseft dat er
geen ontkomen aan is.
Dan volgt er een lacune tussen recto- en versozijde en de tekst vervolgt weer met
de vraag van een onbekende sie (meervoud) die willen weten wie er zo'n goed
ridder is. Aran antwoordt met een lofprijzing die hij aan Lancelot van Lac verbindt.
De aangesprokenen hadden hem graag tot hun heer gekozen, ware het niet dat ze
Froles en zijn leger vrezen. Deze Froles neemt dan het woord en zegt tegen de
bode, Aran, dat diens heer hem zijn land moet laten, omdat zijn eigen land hem
voldoende zou moeten zijn. Er volgt een verder dreigement door Froles, maar Aran
wimpelt dat af als grootspraak en zegt Froles de strijd aan als hij tenminste wil
blijven. Aran keert dan terug naar zijn heer en vertelt hem van het voorgevallene.
Deze twee korte episodes corresponderen met de volgende passages in de
Lancelot en prose (in de editie van H.O. Sommer):
Et y menrai tant de ma gent que molt sera fols claudas se il matent Sire
fait lancelot. non feres salue vostre grace. quar ceste besoigne sera bien
faite sans vous Ne il nest pas drois que vous vous traueillies tant pour
moi. De ceste parole sot li roys mal gre a lancelot plus que de cose que
il deist onques mais Car lancelot lauoit tant serui par maintes fois quil ne
le quidast iamais auoir deserui ne guerredonne la moitie de son seruice
non pas sil li donast le royaume de logres. Et pour chou en fu il si corecies
comme il y parut bien. quar aussi tost comme il vint a camaaloth et il conte
a la royne la nouele si envoia partout sez lettres seelees de son seel et
manda a tous ceuls qui de lui tenoient terres quil au plus tost quil porroient
venissent a cort apareilliet daler sour claudas. Et cil qui moult furent liet
de cel mandement satornent au miex quil porent. si que aincois que la
quinsaine fust passee en peust on ueoir a[s]samble .xij. milliers que
chevaliers que sergans.
6

Alledrie de kenmerken horen thuis in de T-hoek van Gumberts kubus, maar de s en de l
vertonen ook overeenkomst met het gegeven specimen voor resp. de Z- en de E-hoek van
de kubus. Vgl. Gumbert 1976, vooral p. 46-49.
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uoie entre lui et lancelot et sa maisnie dont il auoit grant plente. Et quant
la royne le vit quil estoient prest del mouoir si en ot moult grant couros
quar moult li anoioit la departie de lui et de lancelot. mais pour che que
7
elle voit que faire lestuet sen taist elle. et lez commande a dieu en plorant.
Hierna volgt het relaas van Arturs overtocht naar Gaule en de eerste confrontatie
met Frolle van Alemaigne die de kroon van Gaule opeist. Artur repliceert met de
stelling dat zijn claim ouder is en dat hij bereid is deze claim gewapenderhand te
verdedigen. Artur schenkt het koninkrijk aan Lancelot onder de belofte te zullen
helpen met de verdediging. Hij stuurt bovendien Arans naar de Gallische baronnen
om zijn besluit bekend te maken. Als Arans aankomt bij het kasteel van Bestoc lijken
de baronnen zich al bij Frolles heerschappij te hebben neergelegd. Arans deelt ze
dan mede dat Artur hen Lancelot als koning heeft gegeven. En dan pakt het fragment
de draad weer op:
Quant arans fu uenus entreuls. si lor dist seignor pour la descorde qui
a este entre vous. vous mande li roys artus quil vous donra seignour tel
qui bien vous garantira contre tous hommes et tendra a droit. Et quant il
o[i]ent ceste parole. si demandent qui est cils boins cheualiers. par foy
fait il on le puet bien nommer pour le meillor cheualier qui soit el monde
et li plus gracieus et li mieus ames et si est estrais del plus haut lignage
del siecle. si vous di quil a a non lancelot del lac. Lors si acordassent tout
moult volentiers se ne fust pour la doutance de frolle quil voient deuant
euls tout arme lui et sa compaignie Et lors saut frolles auant & dist au
message biaus douls amis vostres sires est fols qui velt auoir la terre qui
donnee mest. si li dites de par moi quil aille en sa terre dont il [est] issus.
et me laist ceste quar bien se puet soffrir a tant comme il en a. Et sil y
met contredit. il ne fist onques si fole emprise comme ceste sera. Et sil
fait tant que iou en prenge escu a mon col bien sace que il nen puet
escaper sans la teste coper.
Biaus sire fait dont arans se tout chou estoit voirs que vous dites il nous
seroit mal auenu. mais ce me conforte moult quil demeure moult de ce
que fols pense. Si vous desfi de par monseignor le roy artu. Et sacies
que vous aures bataille toute pleniere deuant miedi se vous estes teuls
que vous loses atendre Et cil dist que ce veult il bien. Et lors sen part
arans et cheuauche tant quil vint deuant son seignor. si li a dit tout ce que
il a trouue Et que cil de gaule volsissent bien le seignor quil lor veult
8
donner sil losaissent otroier por frolle.
De Middelnederlandse tekst volgt de Oudfranse tekst tamelijk nauwkeurig. Opvallend
is een verschil in gebruikte getallen: in a28 lezen we twelefhondert d[...]tech volx,
9
waar de Oudfranse tekst het heeft over .xij. milliers, maar wellicht is dit niet meer
dan een kopiistenfout (zie noot 41). Voor de tijdsbepaling alsie van hare s[ceiden]
(a41) heeft de geraadpleegde Oudfranse tekst geen equivalent: het zou een
7

8
9

Sommer 1908-1916, vol. V, p. 370, r. 8-27. Te vergelijken met Micha 1978-1983, vol.
VI, p. 155-156. Het hierboven afgedrukte tekstdeel uit de Oudfranse tekst (evenals het
volgende) is ruimer genomen dan de tekst van het Middelnederlandse fragment, omdat
we ervoor gekozen hebben het citaat te laten beginnen en eindigen op een evidente
syntactische grens.
Sommer 1908-1916, vol. V, p. 371, r. 25-p. 372, r. 6. Vgl. Micha 1978-1983, vol. VI,
158-159.
Zie Sommer 1908-1916, vol. V, p. 370, r. 20.
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toevoeging (rationalisering) van de vertaler kunnen zijn, maar kan evengoed ook te
herleiden zijn tot de Oudfranse legger van de vertaler. Op deze kwestie gaan we
hier niet verder in: Orlanda Lie (Universiteit Utrecht) heeft reeds toegezegd dat zij
verder zal onderzoeken hoe de tekst van het Wezemaalse fragment zich verhoudt
tot de Oudfranse en Middelhoogduitse traditie.
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Zoals hiervoor reeds gezegd: de aard van het fragment - in codicologische en
tekstuele zin - maakt een vergelijking met de Rotterdamse fragmenten voor de hand
liggend. Een vergelijking met de afbeeldingen in de dissertatie van Orlanda Lie toont
10
meteen de grote overeenkomst aan. De opmaak van het Wezemaalse fragment
is identiek aan die van de Rotterdamse fragmenten (twee kolommen van 41 regels),
waarbij de beschreven ruimte (tekstspiegel) in ieder geval naar hoogte identiek is,
11
220 mm. Ook de wijze waarop de lombarde in het Wezemaalse fragment is
uitgevoerd, vertoont treffende gelijkenis met de lombarden van de Rotterdamse
fragmenten. Maar doorslaggevender is het gebezigde schrift: de gelijkenis is zo
groot dat we durven stellen dat zowel de Rotterdamse fragmenten als het
Wezemaalse door dezelfde hand werd afgeschreven. In linguïstisch opzicht zijn er
geen significante verschillen tussen de fragmenten en bovendien treffen we in beide
fragmenten een orthografische eigenaardigheid aan: het consequente onderscheid
tussen sie voor het pronomen derde persoon meervoud en si voor de derde persoon
12
enkelvoud. De afmetingen van het Wezemaalse fragment zijn beduidend kleiner,
maar dat levert geen contra-indicatie op voor de door Lie geponeerde hypothese
omtrent de oorspronkelijke afmetingen van de codex, naar alle waarschijnlijkheid
13
ongeveer 340 x 230 mm. Een en ander laat er weinig twijfel over bestaan dat dit
Wezemaalse fragment ooit deel uitmaakte van dezelfde codex als de Rotterdamse
fragmenten.

4 Herkomst
Vanuit de vindplaats, tevens de huidige bewaarplaats, willen we bezien of er
vaststellingen te doen zijn omtrent de historische Sitz im Leben van de codex waar
14
dit fragment - uiteraard samen met de ‘Rotterdamse fragmenten’ - deel van
uitmaakte.
Het fragment werd ontdekt in het archief van de Sint-Martinuskerk van Wezemaal,
15
waarvan het grootste deel in de pastorie van Wezemaal berust, meer bepaald in
de rekening van de kerkfabriek voor het boekjaar 1 december 1610 - 30 november

10
11

12

13
14

15

Vgl. Lie 1987, p. 184-190.
Het gegeven dat het Wezemaalse fragment enkel een half blad omvat, maakt een uitspraak
over de breedte van de tekstspiegel volstrekt speculatief (zie hierboven onder 2. Beschrijving
van het fragment).
Het gebruik van sie voor de derde persoon meervoud is op zich niet beslissend voor een
identificatie te noemen, maar het schijnt ons toe dat het toch zo weinig frequent is dat het in
deze als een bijkomend argument voor een identificatie gebruikt mag worden.
Zie hiervoor de calculatie in Lie 1987, p. 179 (inclusief voetnoot 17).
Bekeken vanuit dit perspectief leveren de Rotterdamse fragmenten veel minder aanwijzingen
voor de toenmalige Sitz im Leben. De fragmenten werden in 1927 gevonden in het kasteel
van de baron van Erp in Baarlo (in de Nederlande provincie Limburg). De beide bladen waren
gebruikt als maculatuur in een Parijse druk uit 1542: M. Fabii Quintiliani, oratoris eloquentissimi,
de institutione oratoria libri XII,..., Parisiis, apud Audoënum Paruum, M.D. XLII. Zie hierover
Lie 1987, p. 178, alwaar ook verdere bibliografische referenties.
Een klein gedeelte bevindt zich in het Rijksarchief te Leuven (zie Ph. Muret, Archives
ecclésiastiques du Brabant. I. Doyennés, paroisses, collégiales, Brussel, 1994, p. 729). De
oudst bewaarde kerkrekeningen (1473, 1475, 1481, 1484) worden bewaard in het archief
van de abdij van Averbode. In april 2004 werd het kerkarchief in de pastorie verrijkt met een
belangrijk deel archivalia uit het ancien régime die in 1914 in veiligheid waren gebracht bij
particulieren.
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1611 (53 folia, papier, perkamenten omslag). Het perkament was als maculatuur
in

16

Pastorie Wezemaal, kerkarchief, nr. H5.
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Recto-zijde, a-kolom
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Verso-zijde, b-kolom
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de langsrichting over de ruggen van de papieren katernen gevouwen en met garen
aan de ruggen vastgenaaid. Vervolgens was de perkamenten omslag door middel
van soepele leren reepjes vastgevlochten aan het handschriftfragment.
De rekening is opgesteld door Claude Masquelier, rentmeester van de kerk
17
(1572/73 - tussen 1616 en 1619). In de rekening van 1610-1611 ontbreekt de
datum van de gebruikelijke presentatie aan de baron van Wezemaal, de pastoor
en de functionarissen van de baronie en de parochie. Maar vermits alle andere
18
bewaarde rekeningen uit Masqueliers lange ambtsperiode ter afhoring werden
voorgelegd in het jaar volgend op de afsluiting van het boekjaar (en wel tussen
januari en september; doorgaans in het voorjaar), mogen we aannemen dat de
inbinding gebeurde in de tijdsspanne december 1611 - oktober 1612.
Minstens tot 1598 werden de kerkrekeningen niet van een perkamenten kaft
voorzien. Na het hiaat van 1599-1603 gebeurt dat wel. Vanaf 1604 vinden we dan
ook in elke rekening een uitgavenpost voor het inbinden met perkamenten kaft. Die
post staat genoteerd onder de gewone of ‘ordinaire’ uitgaven van de rentmeester
betreffende de openbare afsluiting van de voorgaande rekening en het vervaardigen
19
in twee exemplaren van de actuele rekening. De inbinding gebeurde dus vóór de
rekening werd afgehoord. In de rekening van 1610-1611 luidt deze uitgavenpost
als volgt:
Item voor Tmaecken minuteren ende grosseren deze tegenwordigen
rekeninghe XVIc elfve groot L blaederen pampiers voor elck blat twee
stuyvers Ende voor het doubel gelyck, tzamen bedragen de somme van
X Rinsgulden.
20
Ende voor het binde metten parckemin XVI stuver.
Masquelier noteert in zijn uitgaven steeds nauwkeurig aan wie de betalingen gedaan
werden. Vermits de uitgavenposten over de eindredactie en inbinding nooit een
begunstigde vermelden, wijst dit er op dat de rentmeester deze handelingen zelf
21
uitvoerde. Alle rekeningen uit Masqueliers lange ambtsperiode zijn trouwens door
dezelfde hand geschreven en met dezelfde bindtechniek ingebonden (bevestiging
van de perkamenten kaft met soepele leren reepjes). Indien Masquelier dit aan
derden zou hebben overgelaten, dan zou dit niet alleen vermeld zijn geweest in de
rekeningen, maar zouden we in de 45 jaar van zijn rentmeesterschap waarschijnlijk
toch wisselende handen en bindtechnieken gezien moeten hebben.
Opmerkelijk is wel dat alleen in de rekeningen van 1605-1606 en 1610-1611 een
perkamenten strook op de rug van de katernen werd aangebracht. In de rekening
van 1605-1606 is dat een blanco strook. Tijdens zijn hele rentmeesterschap heeft
Claude Masquelier dus slechts één keer, in 1611 of 1612, gebruik gemaakt van een
17
18

19

‘Masclier’ in de rekeningen van 1572/73, 1576/77 en de rekening van 1578/79-1587/88. De
rekening van 1572/73 wordt uitdrukkelijk de eerste rekening van Claude Masclier genoemd.
20 rekeningen voor de jaren 1572/73, 1576/77, 1578/79-1587/88, 1591/92, 1592/93,
1595/96-1597/98, 1603/04, 1605/06, 1606/07, 1608/09-1615/16 (pastorie Wezemaal,
kerkarchief, nrs. G10-G17, H1-H6, H8-H10; Rijksarchief Leuven, Kerkelijke archieven van
Brabant, nr. 4539 (bevat de rekeningen van 1572/1573 en 1605/06) en 4539bis (1615/16,
twee katernen).
Eén exemplaar voor de kerk, één voor de rentmeester. De meeste bewaarde exemplaren
zijn die voor de kerk. Van de rekening van 1573 bezitten we het exemplaar van de rentmeester.

20

Pastorie Wezemaal, kerkarchief, nr. H5, f 49v .

21

Dat gebruik zette zich door tot in de 18 eeuw. Bijvoorbeeld: ‘Item voor het binden deser
rekeninge [...] “item voor het binden van het dobbel [...]’, in de rekening voorde boekjaren

o

o

de

o

o

o

1720 en 1721 (pastorie Wezemaal, kerkarchief, nr. I 4, f 87v -88r ).
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folium uit een oude codex. Hij getroostte zich dus niet de moeite ieder jaar op zoek
te gaan naar maculatuur. Waarschijnlijker is dus dat hem in zijn onmiddellijke
omgeving een in onbruik geraakt handschrift ter beschikking is gesteld.
Die onmiddellijke omgeving was seculier. De rentmeester stelde de rekeningen
op in opdracht van de baron van Wezemaal, ook al bezat de premonstratenzerabdij
van Averbode (sinds 1232) het patronaatsrecht op de kerk en werd de parochie
bediend door een reguliere kanunnik uit die abdij. In de aanhef van elke rekening
lezen we dan ook steeds consequent dat de rentmeester de rekening voorlegt aan
de dorpsheer, weliswaar in aanwezigheid van de norbertijnerpastoor, de meier,
schepenen en andere inwoners:
(1610-1611:) Rekeninghen Bewys ende Relicqua dwelcke Claude
Masquelier als Rintmeester der kercken van Wezemal Es doenden
Mynheere Lancelot de Grobbendoncq Baenderheere van Wezemal
voerschreven Erffmarschal van brabant heere van Pulderbossch etcetera
In presentien vanden pastoir Meyr kerckmeesters schepenen ende
anderen Ingesetten (sic) der voerschreven baenderye...
Meer nog, het was de heer die de rentmeester van de kerk aanstelde, zoals trouwens
ook de twee kerkmomboren (de leden van de kerkfabriek). Meestal werden deze
22
functies niet gecumuleerd. In tegenstelling tot de kerkmomboren, vooraanstaande
leken uit de dorpsgemeenschap, was de rentmeester daarom meestal een trouwe
23
dienaar uit de omgeving van de dorpsheer.
Het gegeven dat de codex waarschijnlijk ter plaatse voorhanden was en de nauwe
band tussen de rentmeesters en de heren van Wezemaal, openen de weg voor de
hypothese dat de codex eigendom kan zijn geweest van de familie van Wezemaal.
In dat geval is het best mogelijk dat de codex zich aan het begin van de zeventiende
eeuw nog steeds bevond in het kasteel van de heren van Wezemaal, dat even
buiten de dorpskom was gelegen. Daarmee is nog niet gezegd dat de codex is
geschreven in opdracht van een heer van Wezemaal; maar uitsluiten kunnen we
24
deze mogelijkheid evenmin. Als de codex rond het midden van de veertiende eeuw
toch geschreven zou zijn voor een heer van Wezemaal, dan gaat het om Willem 1
(1317 - na 1355) of zijn oudste zoon, Willem 11 (na 1355-1372).
Het geslacht van Wezemaal (ca. 1170-1464) was één van de meest prominente
adellijke families in het hertogdom Brabant. Na de mislukte opstand evenwel van
Arnold III
22

23

Bijvoorbeeld ‘Ierste rekeninghe gedaen bij Jannes Coppen, rintmeester ende voerganger
vander kercke van Wesemale Mijnen edele ende welgeboren heere mijnen heere van
Wesemale die momboors vander selver kercken ende die gemeiinte des dorps van Wesemale’
(kerkrekening 1513/14: pastorie Wezemaal, kerkarchief, nr. G1). Alleen de voorganger van
Claude Masquelier, Antoon van Wesenbeke (na 1563-voor 1573), was tevens kerkmeester
(kerkrekeningen 1566/67 en 1569/70: pastorie Wezemaal, kerkarchief, nrs. G9 en G10).
Dat zien we bijvoorbeeld bij Antoon van Wesenbeke, die tevens rentmeester was van de
baronie. Hij was ‘tot deselver recepten gecommitteert geweest by mynen heere van Wesemale
alzo tgebleken is by zynder missiven’ (rekening 1565/66: Rijksarchief Leuven, Kerkelijke
archieven van Brabant, 4539). In 1667 was de rentmeester van de kerk tevens de drossaard
en de rentmeester van de baronie. In dat jaar gaf hij zijn ontslag als kerkrentmeester. De
graaf van Grobbendonk en baron van Wezemaal stelde in 1668 in zijn kasteel te Durbuy als
nieuwe kerkrentmeester aan, Andries Vanden Schrieck, licentiaat in beide rechten (pastorie
o

24

o

o

Wezemaal, kerkarchief, nr. H22, f 1r -6v ).
De taal van de codex impliceert geen rechtstreeks verband met Wezemaal, maar dat hoeft
een mogelijk maecenaat van de heren van Wezemaal niet tegen te spreken: het afschrift kan
heel wel door een kopiist - die elders zijn schrijftaal aanleerde, zie hierboven - in hun opdracht
afgeschreven zijn.
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De dorpskom van Wezemaal in 1659. Van links naar rechts herkent men: de kerk, de pastorie
(nr. 1) en het kasteel van de heren van Wezemaal (nr. 4). Detail van een kaart uit de atlas
van de abdij van Averbode (uit: Van Ermen 1997, p. 179).

van Wezemaal tegen regentes Aleidis (1265-1266) verloren de baanderheren van
Wezemaal voor ruim een eeuw hun vooraanstaande politieke positie. In die periode
25
kwam er tevens een einde aan de verdere uitbouw van het familiepatrimonium.
Bij alle conjunctuurbewegingen in hun politieke status mogen we in ieder geval
aannemen dat het een adellijk geslacht was dat tot literair maecenaat in staat geacht
moet worden. Hoewel harde bewijzen ontbreken, zijn er toch stemmen opgegaan
om enkele Middelnederlandse werken aan de Wezemaals te verbinden. Zo opperde
Piet Avonds dat Jan van Heelu zijn beroemde rijmkroniek over de Slag bij Woeringen
(1288) in 1290-1291 in opdracht van Arnold IV van Wezemaal (1272-1302)
vervaardigde, met als doel het door de opstand van Arnold III gehavende blazoen
van de familie weer op te poetsen en de gunst te her-

25

Over de heren van Wezemaal, zie Van Ermen 1978; Van Ermen 1982-1986; Van Ermen
1984; Van Ermen 1985.
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winnen van de hertogelijke dynastie. Hierbij werd het epos bewust en uitdrukkelijk
26
in de traditie van de grote ridderromans geplaatst. Ook een ander berijmd
ridderepos, De Grimbergse oorlog, zou in het midden van de veertiende eeuw (en
27
na 1322) tot stand zijn gekomen in opdracht van Willem I of Willem II van
28
Wezemaal. Avonds verbindt het ontstaan van deze laatste tekst, die begint met
een verheerlijking van de Brabantse dynastie, aan het streven van Willem I van
Wezemaal rond 1334 om weer hersteld te worden in zijn rechten als erfmaarschalk
29
van Brabant. In die hoedanigheid was de heer van Wezemaal een soort militaire
intendant, die instond voor de logistieke planning van veldtochten, het handhaven
van de tucht tijdens een veldtocht, vooral dan het tegengaan van brandstichting en
30
plunderingen, en had hij recht op een deel van het buitgemaakte vee. Hoewel
Willem I vanaf de jaren 1330 herhaaldelijk in conflict kwam met de hertog en
kerkelijke middens - in 1333 werd hij zelfs verdacht van betrokkenheid bij de moord
op Hubert Bac, abt van Tongerlo -, kwam hij toch zijn militaire verplichtingen
tegenover zijn landsheer na. Hij nam deel aan hertogelijke campagnes naar Sittard
(1318), Valkenburg (1327 en 1329) en 's-Hertogenrade (januari-maart 1334) en aan
de vredesonderhandelingen te Kamerijk (juli 1334). Zijn beklag over de herhaaldelijke
inbreuken op zijn rechten als erfmaarschalk uitte hij kort nadien. Tijdens de Brabantse
Successie-oorlog (1355-1357) stelde hij zich op als één der onverzoenlijkste
tegenstanders van de Vlaamse graaf Lodewijk van Male. Maar tegelijk was hij een
actief leenman van de Luikse prinsbisschop. Zo streed hij in de jaren 1345-1347
aan de zijde van de bisschop tegen de Luikse milities, waarbij hij deelnam aan de
31
veldslagen van Vottem en Waleffe. Natuurlijk brachten ook zijn adellijke
standgenoten hun ridderschap tot uitdrukking in veldtochten voor hun leenheer. Dat
gedrag was dus zeker niet exclusief voor de heer van Wezemaal. Maar zijn militaire
activiteiten en de gehechtheid aan de erfelijke maarschalkfunctie, die toen nog meer
was dan louter een eretitel, laten wel een context zien waarin de ridderepiek nog
steeds goed gedijde.
Het ambt van erfmaarschalk bleef tot het einde van het ancien régime verbonden
aan de baronie Wezemaal. Toen in 1464 het geslacht van Wezemaal in mannelijke
lijn uitstierf, kwam de baronie door toedoen van hertog Karel de Stoute (1472) in
handen van de familie van Brimeu. Karel van Brimeu verkocht Wezemaal in 1561
32
aan Gaspard Schetz, heer van Grobbendonk. Een opmerkelijk detail is dat de
baron van Wezemaal aan wie Claude Masquelier in 1612 de rekening met daarin
het ‘Wezemaal-fragment’ presenteerde, Lancelot heette (Lancelot Schetz,
33
1550-1619).
Het bovenstaande moge duidelijk maken dat het toch niet te ver gezocht is om
de eigenaars van de Lancelotcodex onder de heren van Wezemaal te zoeken, maar
dat is nog iets anders dan stellen dat de Middelnederlandse vertaling in hun opdracht
gemaakt zou zijn. Daarvoor ontbreken vooralsnog de gegevens.

26
27
28
29
30
31
32
33

Avonds 1989, p. 59-65, 74.
Krah 1985, p. 214, 218; Cohen 1987, p. 25-26.
Cohen 1987, p. 27-29.
Avonds 1989, p. 61-62. Over dit streven, zie Van Ermen 1985, p. 58 en 71.
Van Ermen 1978, dl. I, p. 59-62, 104-107, 123-124; dl. II, p. 41*-45*; Van Ermen 1982-1986,
dl. I, p. 103-108; Van Ermen 1984, p. 123-125; Van Ermen 1985, p. 56-57.
Van Ermen 1985, p. 57, 58, 71.
Schwennicke 1987, Tafel 127. Zie ook d'Ursel 1984, p. 50-53.
Schwennicke 1987, Tafel 127.
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5 Editie van het fragment
Bij de editie zijn de volgende principes gehanteerd. De tekst is zo getrouw mogelijk
overgenomen uit het handschrift. De afkortingen werden opgelost en door middel
van cursivering gemarkeerd. De spelling werd nergens gewijzigd (de allografen u,
v, w, i, j en y werden niet genormaliseerd). Het hoofdlettergebruik is niet aangepast
aan de moderne usance; majuskels in het handschrift werden wel overgenomen.
Er is geen interpunctie aangebracht; de interpunctie in het handschrift werd
ongewijzigd overgenomen. De afbrekingstekens die aan het einde van sommige
34
regels op de versozijde zichtbaar zijn, werden gehandhaafd. De lay-out van het
handschrift werd overgenomen: dit maakt het tekstverlies op sommige regels
onmiddellijk inzichtelijk en vergemakkelijkt het aangeven van conjecturen. Ten
behoeve van de identificatie hebben we de voorkomende eigennamen - die in het
handschrift niet gemarkeerd zijn door bijvoorbeeld rubricatie - in kleinkapitaal
afgedrukt.
De conjecturen werden, als te doen gebruikelijk, tussen rechte haken geplaatst
en waar nodig becommentarieerd in de noten. De onzekere lezingen staan tussen
ronde haken (het betreft hier veelal zichtbare maar niet volstrekt duidbare restanten
van letters).
1 mi dal die coninc CLAUDAS sotheit [rectozijde, a-kolom]
35
doe[t] ombeidt hi mijns, here seit hi
LANCELOT ghine selt niet. bedi dit
orbore wen wel gedaen sonder v
5 en[de]36 en ware gene recht dat gi so v[er]37
re pinen sout omme minen wille. v[an]
derre dinc wiste die coninc LANCE
LOTE meer ondancs dan van ene
ger dinc die hi noit seide. Bedi LA[N]
10 CELOT hadde hem so vele gedient
dat hi hem nemmermeer vergel(d)[e]
ne waende die helecht van sine[n]
dienste al gaue hi hem tconin(c)[ri-]
38
ke van LOGRES ende daer omme was [hi]
15 so nerenst te vaerne op CLAUDAS(E)
39
alst wel sceen. bedi teerst dat hi [te]
CARDELOT quam ende hi der coningin(n)[e]

34
35
36

37
38
39

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de kopiist ook elders gebruik maakte van
afbrekingstekens, maar we hebben ervoor gekozen om die in de conjecturen niet op te nemen.
Gaatje in perkament, maximaal één letterteken tekstverlies. De lezing doe is overigens ook
mogelijk.
Gaatje in perkament. Waarschijnlijk is daarmee precies de afkortingsstreep van het voegwoord
ende verloren gegaan. Deze conjectuur lost het probleem van de vreemde dittograde en en
op!
De conjectuur verre is gebaseerd op de aannemelijke correspondentie van verre pinen met
het Oudfranse traueillies tant (vgl. Sommer 1908-1916, vol. 5, p. 370, r. 10-11).
De conjectuur hi is gebaseerd op het gebruik van il in et pour chou en fu il si corecies in de
brontekst (vgl. Sommer 1908-1916, vol. 5, p. 370, r 14-15).
De conjectuur te lijkt voor de hand liggend in een constructie ‘komen te Cardelot’. Hoewel
tote hier ook mogelijk is, lijkt dit toch minder waarschijnlijk omdat het woord twee keer zo lang
is als te en zich met laat afkorten.
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20

25

30

35

40

hadde geseit dese mare sendde [hi]
sine lettren talle den baroenen di[e]
lant van hem hilden dat sie qu[a]
40
men al bereidt te sinen <+hove> alse st[ap]
pants en wech te vaerne opte[n]
coninc CLAUDASE. ende die gene d[ie]
blide waren van dese gebode (b)[e]
reidden hen so sie best mocht(e)[n]
so dat men in sconinx hof mo[ch]
te bescouwen binnen .xv. dage[n]
41
meer dan twelefhondert d[...]
tech. volx die alle goede riddren (w)[a]
ren ende sciltknapen.
42
43
Aldus vergaderde die con[inc]
ARTUR siin volc ende voer enwe(c)[h]
ende LANCELOT met heme ende alle [si]
44
ne meisniede diere hi vele ha(d)[de]
Ende alse die coninginne sach d[at]
45
sie porren souden was si tong[e]
46
make bedi hare vernoiede tsce[iden]
47
vanden coninc ende van LANCEL[OTE]
48
maer omme dat si sach dat em[mer]
wesen moeste getroeste si ha[re]
49
Ende si weende alsie van hare s[ceiden]

40
41

42
43
44
45
46

47

48

49

hove: interlineair toegevoegd (door andere hand?).
Op deze plaats is de ‘d’ volledig bewaard gebleven en is er nog een pootje van de volgende
letter zichtbaar, maar het is onduidelijk of dit een ‘i’ is dan wel een andere letter. Een
uitgangspunt voor de conjectuur zou de lezing van de brontekst kunnen zijn: [...] a[s]samble
.xij. milliers que cheualiers que sergans (Sommer 1908-1916, vol. V, p. 370, r, 20-21). Moeten
we op grond hiervan aannemen dat de Middelnederlandse tekst de lezing twelefhondert
dusentech bevatte (evt. deels in afkorting)? Dat levert dan wel het schrikbarende aantal van
1.200.000 riddren ende sciltknapen aan Arturs hof op. Een kopiistenfout bij het overschrijven
- en volledig uitschrijven - van een getal dat in Romeinse cijfers was genoteerd in zijn legger?
Een alternatieve lezing laat zich zo snel niet bedenken.
Aldus: het woord opent met een lombarde over twee regels, de letter is in blauwe inkt, versierd
met rood penwerk dat in de marge omhoog en omlaag uitloopt.
De conjectuur coninc is voor de hand liggend, waarschijnlijk is het woord deels in afkorting
gegeven omwille van de beperkte ruimte.
De conjectuur hadde is gebaseerd op de lezing van brontekst: [...] dont il auoit grant plente
(vgl. Sommer 1908-1916, vol. V, p. 370, r. 23-24).
si: door kopiist gecorrigeerd uit sii; laatste letter uitgeradeerd.
De conjectuur tsceiden is gebaseerd op het Oudfranse la departie (vgl. Sommer 1909-1916,
vol. V, p, 370, r. 25). De spelling ei voor de scherplange ‘ee’ is gekozen naar analogie met
de spelling in ombeidt (rectozijde r. 2) en bereidt (rectozijde r. 20).
lancelote: in deze voor de hand liggende conjectuur is gekozen voor de vorm lancelote
aangezien de constructie - met van - een datiefvorm veronderstelt (vgl. Stoett 1923, p. 80
(§126)).
De conjectuur emmer is gebaseerd op het Oudfranse que faire lestuet (vgl. Sommer
1909-1916, vol. V, p. 370, r. 26); waarschijnlijk werd het woord afgekort omwille van de
beperkte schrijfruimte.
De conjectuur sceiden - het woord zou eventueel deels in de volgende kolom staan - is een
‘wild guess’: het Oudfrans heeft geen corresponderend materiaal voor alsie van hare s[ceiden];
deze tijdsbepaling bij Ende si weende is mogelijk een toevoeging van de vertaler. De spelling
ei voor de scherplange ‘ee’ is gekozen naar analogie met de spelling in ombeidt (rectozijde
r. 2) en bereidt (rectozijde r. 20).
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1 houden sal iegen alle man (Al)siedit50 [versozijde, b-kolom]
horden vregedense wie d[at] ware
die so goet riddre ware. Bi go[d]e
seit hi ARAN men magenne (w)el
5 (n)omen alse den besten riddre van
(d)er werelt ende den gracieusten
51
<-h> ende die bat gemint es dan enech
(m)an wesen mach. Ende die oec ge[b]oren
es van den hogesten geslach[t](e)
10 van al der werelt. het es LANCE[LO]T
VAN LAC. Doe hadden siene al
52
[te] gerne genomen tenen here mar
53
54
[do]re den anxt van FROLE<+SE> dien sie
55
[v]ore hen sagen al gewapent met
15 [si]nen volke. Doe spranc FROLES vort
[en]de seide ten bode. Soete vrient v
56
[h]ere es dul dat hi dlant hebben
57
[w]ilt dat mi es gegeuen. ende segt
[h]em van minen wegen dat hi vare
20 [in]58 sijn lant dies hi genoech heeft
59
[en]de late mi dit lant. bedi siin lant
[m]ach hem wel genoegen ende wilt
[hi] miin lant calengieren het sal
[h]em te quade vergaen. ende doet hi
25 [so]e60 dat ic minen scilt hanghe
[a]ne minen hals hi ne sal mi
61
62
[ni]et ontfaren ic ne sal hem t<+h>oft
63
[a]f slaen. Goede here seit hi ARAN

50

51

52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63

Van de twee eerste letters in Alsie zijn enkel nog resten zichtbaar. De hooggeplaatste aanzet
van de eerste letter laat een majuskel ‘A’ veronderstellen. Overigens eindigt het woord met
een foutief gebruikt afbrekingsteken.
Hier is nog net het restant zichtbaar van wat een h lijkt te zijn, maar dan wel met een punt
eronder: een geëxpungeerde schrijffout? Op grond van de toegevoegde correcties mogen
we in ieder geval aannemen dat de tekst zorgvuldig behandeld werd.
De conjectuur te in al te gerne is gebaseerd op het Oudfranse moult volentiers (vgl. Sommer
1909-1916, vol. V, p. 371, r. 32).
De conjectuur dore in dore den anxt is gebaseerd op het Oudfranse pour la doutance (vgl.
Sommer 1909-1916, vol. V, p. 371, r. 32).
frolese: laatste lettergreep is interlineair toegevoegd (door andere hand?).
vore: conjectuur gebaseerd op het Oudfranse deuant (vgl. Sommer 1909-1916, vol. V, p. 371,
r. 32).
here: conjectuur gebaseerd op het Oudfranse sires (vgl. Sommer 1909-1916, vol. V, p. 371,
r. 34).
wilt: conjectuur gebaseerd op het Oudfranse velt (vgl. Sommer 1909-1916, vol. V, p. 371, r.
34).
in: conjectuur gebaseerd op het Oudfranse en sa terre (cf. Sommer 1909-1916, vol. V, p.
371, r. 35).
ende: laatste stok van de n is nog zichtbaar evenals de afkortingsstreep.
Deze conjectuur is gebaseerd op de veronderstelling dat het Middelnederlandse Ende doet
hi soe een adequate vertaling is van het Oudfranse Et sil fait tant (vgl. Sommer 1909-1916,
vol. V, p. 371, r. 37).
niet: het diakritisch teken waarmee deze kopiist doorgaans de i markeert is nog zichtbaar.
thoft: de ‘h’ is interlineair toegevoegd (door andere hand?).
In deze voor de hand liggende conjectuur is de spelling met a gekozen in de veronderstelling
dat de taal van het fragment Brabants gekleurd is.
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[w]aert al waer dat ghi segt so

64

waert: conjectuur gebaseerd op de veronderstelling dat het Oudfranse estoit (vgl. Sommer
1909-1916, vol. V, p. 371, r. 39) deel uitmaakt van een constructie met conjunctivische
strekking, welke door de vertaler met de conjunctiefvorm waert werd weergegeven.
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30 [w]aert ons qualike comen mar
65
[n]eent god danc het ne es al
[n]iet waer dat gi penst. ende ic
66
[o]ntsegge v van mijns heren
[w]egen tsconinx ARTURS ende
35 [w]et67 dat wale dat ghi striit selt
[h]ebben eer middach in dien dat
[g]hi selc siit dat ghijs ombeiden
68
[do]rt. ende hi seide dat ware hem lief
69
[en]de ARAN voer tes hi quam te sinen
40 [he]re70 ende seide hem also hi vonden
[h]adde. Ende dattenne die van GAULE
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Boekbeoordelingen
Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300 /
Tanneke Schoonheim. - Groningen: Gopher Publishers, 2004. - 471 p.
ISBN 90-5179-180-1 Prijs: €32, Thema van deze dissertatie, die in oktober 2004 aan de Rijksuniversiteit Leiden
werd verdedigd, vormen de vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland in
de periode vóór 1300. Op het eerste gezicht lijkt dit een wat hachelijke zaak gezien
het relatief geringe aantal bronnen. Maar er blijkt uiteindelijk veel meer te bestaan
dan men gewoonlijk denkt. Schoonheim komt in haar studie uiteindelijk op circa
2.500 attestaties van vrouwennamen. Deze worden in hoofdstuk twee allemaal
etymologisch bekeken en bediscussiëerd (p. 25-224). Een van de problemen daarbij
is natuurlijk de identificatie van de namen. Hoe weet men dat het om een
vrouwennaam gaat? Vaak is dat wel duidelijk aan de hand van de kontekst zoals
bij Connegundus soror sua; maar hij namen op -a kunnen juist in Holland en Zeeland
problemen optreden, omdat men rekening dient te houden met zwak verbogen
mansnamen op -a. Het is daarom nauwelijks te vermijden dat in sommige gevallen
enige onzekerheid blijft zoals bij een groep horigen te Velzen: Tetta et filius eius
Abbo, filiaeque eius III, Becto etiam et soror eins, necnon et Frithesuind et soror
eius Erinburg cum illorum infantibus (Diplomata Belgica 340,19). Is deze Tetta een
mannetje of een vrouwtje? Schoonheim neemt aan, dat het een vrouwennaam is,
wat plausibel lijkt gezien het voorkomen van Abbo en Betto met -o in dezelfde tekst,
die wel mannen lijken te zijn.
De etymologische behandeling neemt een groot en belangrijk deel van het
proefschrift in. Schoonheim argumenteert daarbij voorzichtig en degelijk en neemt
de opvattingen van vroegere onderzoekers kritisch onder de loep. Zo maakt ze
waarschijnlijk dat Aldburg en Aldhild in het Utrechtse goederenregister (918-48)
waarschijnlijk met het element *ald- ‘oud’ zijn gevormd, terwijl Aldwi uit het begin
van de dertiende eeuw eerder bij het element *adal- zal behoren, vgl. de argumentatie
op p. 27-31. De interpretatie van Begga als een afleiding van een naam op -berga
lijkt ondergetekende ook het meest waarschijnlijk, vgl. p. 49 en 52-55. In het
algemeen kan men zich dus bij de interpretatie van Schoonheim aansluiten. De hier
en daar van vroegere onderzoekers afwijkende uitleg wordt goed beargumenteerd.
Slechts zelden krijgt men een wat onzeker gevoel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
de namen Menseth resp. Meynseth [beide 1264, afschrift ca. 1420] op p. 196, die
onder het tweede element -sind zijn geplaatst. Schoonheim neemt aan, dat de -nhier is weggevallen voor de dentaal. Maar in dat geval zou je toch *-sĩth verwachten,
vgl. p. 197 waar bij het element *-swind wel een lange /i:/ wordt aangenomen. Men
moet hier dan aannemen, dat de lange klinker weer is verkort. De verklaring van de
namen op p. 197 - -swind > -sund > -sind > -send > seth - lijkt echter nogal
omslachtig. Misschien is hier eerder sprake van een vorm -swîth die in de
onbeklemtoonde lettergreep in de loop van de tijd tot -seth geworden is, dit mede
gezien de late attestatie van de beide namen. Men vergelijke hiermee p. 215, waar
wordt opgemerkt, dat naast -wi ook de variant -we voorkomt, vgl. de vrouw Everwe
[1243-44], die enkele jaren eerder Everwine = Everwien [1240] wordt genoemd.
De verdienste van deze dissertatie ligt echter niet alleen in de nauwkeurige
etymologische beschrijving van het overgeleverde materiaal, maar ook in het gebruik
ervan voor verder onderzoek. Zo wordt een overzicht gegeven van de verhouding
tussen Germaanse en niet-Germaanse namen in de periode van de zevende tot en
met de dertiende eeuw (opgesplitst naar eeuw). Daaruit blijkt dat de vrouwennamen
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tot en met de elfde eeuw practisch zuiver Germaans zijn. Pas in de twaalfde eeuw
komt men ook draagsters van niet-Germaanse namen tegen. Voor die tijd beperkt
zich dit tot de namen van heiligen. Interessant daarbij is de vaststelling dat
niet-Germaanse namen in Egmond zeldzamer lijken re zijn dan in de rest van het
onderzochte gebied (p. 232). Hetzelfde beeld biedt ook de dertiende eeuw, al is de
verhouding Germaans: niet-Germaans ten voordele van de laatste groep verschoven.
Het toenemen van het aantal niet-Germaanse namen wordt door Schoonheim in
verband gebracht met de bevolkingstoename in diezelfde twaalfde eeuw. Aan de
andere kant vielen door de taalkundige ontwikkeling steeds meer naamselementen
samen, bijvoorbeeld -wîch, -wide, -wijf > -wi. De behoefte aan nieuwe namen werd
dus groter.
Vanuit regionaal perspectief valt op dar het aantal draagsters van niet-Germaanse
namen toeneemt al naar gelang men verder naar het zuiden
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komt (p. 259). Vanuit maatschappelijk perspectief wordt duidelijk dat Germaanse
namen bij het gewone volk nog lang de meerderheid vormen; Schoonheim noemt
deze groep zelfs het ‘conservatiefst’ (p. 276), al voegt ze er wel aan toe, dat het
beeld vertekend kan zijn door het feit, dat een groot deel van het materiaal afkomstig
is uit het noorden van Noord-Holland, dat eerder al als een conservatieve regio uit
de bus was gekomen. Het zou aardig zijn om ook de mansnamen eens te vergelijken.
Mijn indruk is, dat vrouwennamen op zich al wat conservatiever dan mannennamen
zijn, zoals ook uit een onderzoek naar vrouwennamen in het 11de-eeuwse Zweden
bleek, vgl. A. Quak, ‘Kvinnonamnens struktur i 1000-talets Uppland’, in: Handlingar
av NORNA'S Nionde Namnforskarekongres i Lund (NORNA-Rapporter 34). Lund 1987,
p. 263-270. Ook wat naamselementen betreft, lijken er verschillen te hebben bestaan
tussen de namen binnen de adel en die binnen het gewone volk (p. 277-78).
Deze knappe dissertatie bevat verder nog een Duitse samenvatting (p. 280-85),
een literatuurlijst (p. 287-302) en - belangrijk! - twee bijlagen: een overzicht van alle
attestaties en een overzicht van alle geïdentificeerde personen. Het boek wordt
afgesloten met een zeer nuttig register (p. 435-469). Het doet goed om te zien dat
er ondanks de voor de naamkunde in Nederland moeilijke tijden nog steeds
naamkundige studies verschijnen.

Arend Quak

Hir is eskriven: lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 / Rolf
H. Bremmer Jr. Hilversum: Verloren en Ljouwert: Fryske Akademy, 2004.
- 165 p. (Middeleeuwse Studies en Bronnen 82; FA nr. 949) ISBN
90-6550-817-1 Prijs: €17, Anders dan veel andere Europese volkstalen heeft het geschreven Fries geen
ononderbroken geschiedenis tot nu toe. Aan het begin van de zestiende eeuw
maakte het Oudfries als schrijftaal langzaam maar zeker plaats voor het
prestigieuzere Nederduits van de Hanze. Dit verdwijningsproces is intussen goed
gedocumenteerd, maar over het ontstaan van het Fries als schrijftaal bestond
totnogtoe geen helder beeld. Het Oudfries is bijna uitsluitend gebruikt voor het
optekenen van wetsteksten met een eeuwenoude geschiedenis. Daarom is vaak,
niet geheel zonder romantische ‘Schwärmerei’, verondersteld dat er al in de tiende
of de elfde eeuw Fries geschreven werd.
Rolf Bremmer, sinds kort bijzonder hoogleraar Fries aan de Universiteit Leiden,
luidt zijn professoraat op klinkende wijze in met een nauwgezette studie naar het
ontstaan van het Oudfries als geschreven taal. Bremmer begint met het in kaart
brengen van alle mogelijke sporen van geletterdheid in de Friese landen - in de
Middeleeuwen is dat het kustgebied tussen de monding van de Weser en het Vlie,
dat Vlieland en Texel scheidt. In dit gebied werden vanaf de twaalfde eeuw in
opmerkelijk dichte concentratie kloosters gesticht. Bremmer toont aan dat deze
kloosters zich niet alleen met landbouw, bedijking en landaanwinning bezighielden,
maar zich ook ontwikkelden tot centra van geleerdheid. De premonstratenzer abdij
Mariëngaarde te Hallum bijvoorbeeld trok studenten uit de wijde omtrek aan, met
name toen magister Frederik er rond 1200 de school leidde. Er ontstond zo in het
Friese taalgebied een klimaat waarin (Latijnse) geletterdheid steeds gewoner werd,
net als elders in Europa.
Vanaf circa 1200 werd aan steeds meer randvoorwaarden voor het gebruik van
het Fries als schrijftaal voldaan. In het officiële verkeer zou het overigens nog een
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hele tijd duren: de eerste Oudfriese oorkonde dateert uit 1329. Bremmer verklaart
het late doordringen van het Fries in oorkonden uit het ontbreken van een sterk
centraal gezag en het ontbreken van zich ontwikkelende steden. Beide factoren
konden, zo blijkt uit ontwikkelingen in andere Europese taalgebieden, ertoe leiden
dat de plaatselijke volkstaal het Latijn verdrong. Wel verkreeg het Oudfries in deze
eeuw een zeer prominente plaats bij het optekenen van de traditionele
rechtsgebruiken in het gebied.
In de dertiende eeuw werden in Noord-Europa meer oude inheems rechtssystemen
op schrift gesteld: in zijn Saksenspiegel legde Eike von Repgau tussen 1225 en
1235 het land- en leenrecht van zijn streek vast en in de Jyske Lov werd in 1241
het recht van Jutland opgetekend. Met het vastleggen van hun eigen recht sloten
de Friezen dus bij een trend aan. Maar ze hadden een extra reden om dat te doen.
Als enige volk in het Roomse Rijk vielen zij niet onder een leenheer, maar
rechtstreeks onder de keizer. Dat was althans de opvatting van de Friezen zelf:
heersers uit de buurt, zoals de graven van Holland, meenden dat zij juist wel rechten
konden doen gelden op deze welvarende kuststreken. Er was de Friezen dus veel
aan gelegen om hun unieke en voortdurend bestreden rechtspositie schriftelijk vast
te leggen. Bijna vanzelfsprekend deden zij dat in het Fries, de taal die in het het
gebied tussen Weser en Vlie gesproken werd en die mede
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uitdrukking gaf aan de bijzondere identiteit van de bewoners.
Het is de grote verdienste van Rolf Bremmer dat deze kleine middeleeuwse
Europese cultuurtaal nu zijn eigen, min of meer uitzonderlijke plaats heeft gekregen
temidden van de andere middeleeuwse schrijftalen van Europa. Bremmer bedrijft
een vorm van onderzoek die in de frisistiek tot dusver ongebruikelijk was. Daar
concentreerde men zich vanouds enerzijds op de inhoud van de oude rechtsbronnen
en anderzijds op de taalkundige eigenschappen van het Oudfries. Bremmer pleit
voor een algemenere cultuurhistorische benadering van de Oudfriese geschriften
en bewijst meteen zelf het grote nut van deze aanpak. Hij maakt veelvuldig gebruik
van recente inzichten uit het onderzoek naar de geschiedenis van andere Europese
schrijftalen van de Middeleeuwen. Daardoor weet hij de aparte positie van het
Oudfries heel duidelijk in beeld te brengen.
Voor zover er kritiek op dit mooie boek te leveren valt, moet die gericht zijn op de
algehele opzet. Bremmer is er niet helemaal in geslaagd om een afgewogen vorm
te vinden voor zijn krachtige en overtuigende betoog. De fraaie vormgeving van het
boek, het grote aantal illustraties en de over het algemeen beknopte noten doen
vermoeden dat hij (en zijn uitgever) de geïnteresseerde leek als publiek op het oog
hebben. De materie zelf is daar interessant genoeg voor en bovendien is er geen
recent handzaam overzicht beschikbaar. Maar Bremmer betoont zich toch teveel
wetenschapper om een echt publieksboek te kunnen schrijven. Hij slaat allemaal
zijweggetjes in, die voor de specialist uitermate interessant zijn, maar voor de leek
misschien wat minder. In de bijlagen presenteert hij overzichten van het materiaal
dat hem ter beschikking stond alsmede een editie van een tekstje dat de
verschriftelijking van juridische procedures regelt. Dergelijke bijlagen - soms duidelijk
work in progress - horen eerder thuis in een wetenschappelijk studie. Het hybridisch
karakter van Hir is eskriven kan de argeloze lezer gemakkelijk op het verkeerde
been zetten.
Wat in Bremmers bijlagen trouwens node wordt gemist, is een overzicht van de
belangrijkste Oudfriese handschriften en rechtsteksten. Want ook de lezer voor wie
termen als de Zeventien Keuren, het Seendrecht, het Eerste Riustringer Handschrift
en de Derde Emsingoër Codex geen onbekende begrippen zijn, duizelt het soms
bij het lezen van dit boek. Wellicht is het een idee voor Bremmer om over de inhoud
en de achtergronden van het Oudfriese recht, met zijn voor ons begrip zo
merkwaardige regelingen en boetebepalingen, eens een echt publieksboek te
schrijven.

Wybren Scheepsma

Kåre Langvik-Johannessen, ‘Die südniederländische Bühnendichtung
im 18. Jahrhundert’; ‘Dramen um Karl V’. In: Maske and Kothurn.
Internationale Beiträge zur Theaterwissenschaft 46-2 (2001). Wien, Köln,
Weimar: Böhlau Verlag. AU ISSN 0025-4606.
De Noorse kenner van het West-Europese middeleeuwse en
renaissancistisch-barokke toneel Kåre Langvik-Johannessen heeft al vele bijdragen
over het Zuid-Nederlandse theaterleven in de Spaanse en Oostenrijkse tijd geleverd.
Zo verzorgde hij tussen 1990 en 2000 voor het Studiecentrum 18de-eeuwse
Zuidnederlandse letterkunde (Facultés universitaires Saint-Louis, Brussel) edities
en studies van het gruwelspel, het treurspel en de Brusselse hoofdtonelen (een
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achttiende-eeuwse term voor de belangrijkste toneelstukken van een voorstelling,
ter onderscheiding van de voor- en naspelen). Daarbij vormden steeds
Zuid-Nederlandse toneelspelen het vertrekpunt. Via auteurs als A. Flas, P. Smidts
(‘de Brugse Vondel’), J.F. Cammaert en J. de Ridder, drukkers/uitgevers als G.
Annoy en mecenassen als L. Verkruyssen werden de eigen positie én de relaties
van het Zuid-Nederlandse theaterleven met andere toneelculturen, bijvoorbeeld aan
het Weense hof, geschetst. De principieel comparatistische benadering leidde tot
een uitdagende reconstructie van de krachtenvelden in de West-Europese
toneelcultuur.
Aan deze afzonderlijke puzzelstukken heeft Langvik-Johannessen nu een
overkoepelende studie toegevoegd, in een geheel door hem gevulde aflevering van
het internationale theatertijdschrift Maske und Kothurn: ‘Die südniederländische
Bühnendichtung im 18. Jahrhundert’ (p. 1-89). In een bestek van 90 pagina's trekken
de toneelstukken uit de Zuidelijke Nederlanden in hun bonte stoet voorbij. Na een
korte inleiding over de dertiende tot en met zeventiende eeuw concentreert
Langvik-Johannessen zich op de achttiende eeuw. Hij vat de - vaak op het Oude
Testament of de klassieke mythologie gebaseerde - stukken samen en kenschetst
hun grondtrekken aan de hand van de diepere allegorische en tragische inspiratie
en van de genrematige invloeden, zoals het mysteriespel, de rederijkersspelen en
het martelaarsdrama. Ook besteedt hij aandacht aan de voornaamste motieven,
bijvoorbeeld de werking van de harts-
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tochten. Uit dit alles blijkt hoe de Zuid-Nederlandse toneelcultuur enerzijds wel
gekenmerkt werd door navolging van bijvoorbeeld Vondel, Racine en Corneille,
maar anderzijds een veel prominenter visuele verschijningsvorm had dan de meer
literair gerichte toneelvormen uit Frankrijk en de Noordelijke Nederlanden: het
zuidelijk toneel was ten principale visueel gericht en sloot zich in zijn voorkeur voor
spektakel, vertoningen en balletten aan bij de gewoonten van het Oostenrijkse
theater. Daardoor is het veel levendiger dan het theater dat de Franse tragedie als
model nam.
Als toegift volgt een korte studie over ‘Dramen um Karl V.’ (p. 91-103). Hierin
bespreekt Langvik-Johannessen vijf spelen over de keizer, uit de periode 1500-1727:
Een spel op Hertoge Karle van de Brusselaar Jan Smeken (vóór 1506), een
esbatement uit de Leidse rederijkerskamer De Witte Acoleyen (1552?), Michiel de
Swaens De verheerlijckte schoenlappers (1688), De zedighe Doodt van Carel den
Vijfden (1704) van dezelfde auteur en tot slot een Bly-eindigh Treurspel van den
aldergrootsten, vroomsten, doorluchtigsten, en onverwinnelycksten held Carolus
(1727) van Justinus van Brussel alias Jan Baptist Flas. Of het nu om de eenvoudige,
korte tekst van Smeken gaat of om Flas' massaproductie met meer dan 60 rollen,
onveranderlijk straalt Karel V zijn heldenroem met glans uit.

Lia van Gemert

De hoefslag van Pegasus: een cultuurhistorisch onderzoek naar Den
Nederduytschen Helicon (1610) / Boukje Thijs. - Hilversum: Verloren,
2004. - 214 p. (Ook verschenen als proefschrift Leiden 2004.) ISBN
90-6550-795-7 Prijs: €21, In 1610 verscheen in Haarlem een gevarieerde bundel literaire teksten onder de
titel Den Nederduytschen Helicon. Het boek bevat, binnen een kadervertelling, in
totaal negenentachtig bijdragen van twintig auteurs, voor het merendeel in Haarlem
en verder in Leiden en ook elders woonachtige Vlaamse immigranten. De
initiatiefnemer was de vermaarde schilder-dichter Karel van Mander, maar door zijn
overlijden in 1606 was het project onvoltooid gebleven. De schoolmeester en
plaatsgenoot Jacob van der Schuere zorgde voor voortzetting en afronding ervan.
Ondanks deze boeiende achtergrond en de ambitieuze titel lijkt de bundel weinig
opgang te hebben gemaakt. Hij werd niet herdrukt en slechts één contemporaine
vermelding elders is overgeleverd. De bundel is bij onderzoekers zeker niet
onopgemerkt gebleven, maar een studie naar Den Nederduytschen Helicon in zijn
totaliteit ontbrak tot nu toe. In deze lacune voorziet Boukje Thijs met dit Leidse
proefschrift.
Thijs stelt zich een cultuurhistorische studie naar inhoud en achtergronden van
Den Nederduytschen Helicon ten doel, die kan dienen als een eerste aanzet tot
verder onderzoek (p. 16-17). Die achtergronden komen in het eerste hoofdstuk aan
bod, dat een beeld schetst van de auteurs en hun woonplaatsen, Haarlem en Leiden,
met speciale aandacht voor het literaire klimaat ter plaatse. De overige zes
hoofdstukken concentreren zich op de inhoud van de Helicon. Van dat complexe
geheel - een pastorale kadervertelling in proza, opgevuld met vele berijmde bijdragen
in uiteenlopende genres - geeft hoofdstuk twee een beschrijvend overzicht. Voorwaar
geen overbodige luxe, want de tekst van de Helicon is momenteel niet in een
algemeen toegankelijke editie beschikbaar. Enkele beschrijvingen zijn wat erg
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beknopt. Zo wordt van een gedicht van Karel van Mander (p. 64, nr. 47) alleen
vermeld dat het een acrostichon is, maar niet waar dat over gaat. Het blijkt een
afscheidslied te zijn, dat aansluit bij de twee voorafgaande gedichten. Met enige
inventiviteit valt dat nog wel te herleiden uit gegevens elders in het boek (de
beschrijving van nr. 45 (p. 63) en de weergave van de kadervertelling (p. 48)), maar
meer inhoudelijke informatie ter plekke zou handiger geweest zijn. Ook is de
paginering van sommige bijdragen in de brontekst met correct weergegeven: nr. 11
is aldaar te vinden op p. 113-121; nr. 34 op p. 203-204; nr. 69 op p. 274-276; nr. 78
op p. 292.
De hoofdstukken drie tot en met zeven behandelen aspecten die binnen Den
Nederduytschen Helicon om aandacht vragen: de unieke ordening van het geheel
binnen een pastorale kadervertelling - geen enkele andere verzamelbundel werd
zo ingericht; de promotie van de moedertaal; het poëticale gedachtegoed; de
opvallende aanwezigheid van de klassieke mythologie; en tot slot in deze bundel
die dateert van één jaar na het ingaan van het Twaalfjarig Bestand: de notie ‘vrede’.
Deze aspecten worden geplaatst binnen een uitvoerige historische context, die hier
en daar wel iets meer op de Helicon had mogen worden toegespitst. De oogst aan
gegevens uit de bundel zelf alsmede de positionering daarvan binnen de traditie
blijven vervolgens, zoals in hoofdstuk vier over de verheerlijking van de moedertaal,
helaas wel eens wat summier.
Een bijzonder aspect van Den Nederduytschen Helicon is de pastorale
kadervertelling op een vroeg moment in de Nederlandse literatuurge-
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schiedenis. Terecht besteedt Thijs dan ook ruim aandacht aan de ontwikkeling van
het pastorale genre. In haar beschrijving is echter een storende onjuistheid geslopen
(p. 80). Als oudste Nederlandse vertaling van Horatius' epode Beatus ille noemt ze
die van Abraham van der Mijle, in 1599 gepubliceerd in Van Ghisteles vertaling van
Horatius' Satyrae, waarbij Thijs zich baseert op een inmiddels zo'n zestig jaar oude
studie van Meertens. Nu bevat die editie van Horatius' Satyrae echter nog een
tweede bewerking van diens Beatus ille, namelijk die van Coornhert, voor het eerst
gepubliceerd in diens Lied-boeck (1575). Ook de vertaling van Van der Mijle
verscheen trouwens eerder, in diens Den slach van Lepanten (1593). Eind zestiende
eeuw was Horatius' epode bovendien al zo vertrouwd dat Van Hout haar in diens
Loterijspel (1596) kon parodiëren. Een en ander werd vrij recent nog eens
overzichtelijk bij elkaar gezet door Koppenol in diens Leids heelal (p. 276-280), een
studie waarop Thijs elders trouwens wèl een beroep doet.
De kadervertelling van de Helicon werd ontleend aan de Franse pastorale La
Bergerie van Rémy Belleau (1565). Thijs laat mooi zien hoe de hele bundel binnen
dit stramien geordend wordt volgens het verloop van een dag. Wel gaat ze erg ver
als ze zegt de Helicon als de eerste afzonderlijke publicatie van het pastorale genre
in het Nederlands te beschouwen, vóór Van Heemskercks Batavische Arcadia
(1637). Voor het pastorale kader gaat dat zeker op, maar de afzonderlijke bijdragen
laten zich toch minder goed inpassen binnen dit genre.
Alleen al de pretentieuze titel Den Nederduytschen Helicon - met zijn verwijzing
naar klassieke mythologie annex poëtica, zij het wèl in de volkstaal - maakt benieuwd
naar de poëticale opvattingen die aan het boek ten grondslag liggen. Elementen
als de inspirerende Muze, de aandacht voor de muzikale en emotionele waarde van
poëzie, een opvallende belangstelling voor fictionele (mythologische) stof en voor
de juiste verstechnische maat doen Thijs concluderen dat de harmonisch-fictionele
poëzieopvatting als achterliggende theorie fungeert. Op grond van de gegeven
beschrijvingen van de bijdragen kan men zich echter afvragen in hoeverre de Helicon
in dit opzicht een zekere mate van homogeniteit vertoont. De bundel bevat namelijk
de nodige traditionele elementen - zoals Thijs bij gelegenheid ook wel constateert
- die niet vanzelfsprekend aan die poëtica te koppelen zijn. Zo voeren ettelijke
allegorische personificaties, traditioneel thuishorend in het werk van de rederijkers,
op betogende wijze het woord. Ook de twee tafelspelen van Jacob Celosse (nr.
19-20) maken een zeer tradionele indruk. Ze volgen het vanouds vertrouwde patroon
van de disputatio, waarbij een onafhankelijke derde partij de discussie tussen twee
opponenten beslist. Dergelijke waarnemingen vragen om een meer diepgaande
confrontatie van literaire elementen die op uiteenlopende poëticale opvattingen
lijken te stoelen. Wellicht zal die ook beter duidelijk maken in hoeverre de in deze
bundel verenigde auteurs een homogene groep vormden, een suggestie die Thijs
met het herhaalde gebruik van de term ‘heliconisten’ wel wekt.
In elk geval speelt de notie ‘maat’ een opvallende rol in de Helicon, niet alleen
als toonaangevend element binnen de harmonisch-fictionele poëtica maar ook als
ethisch concept. Die aandacht voor matigheid in moreel opzicht past goed bij de
stoïsch georiënteerde levensfilosofie waarmee men destijds op velerlei manieren
werd geconfronteerd. Thijs schenkt aandacht aan dit aspect bij de bespreking van
de rol van de klassieke mythologie als drager van een morele boodschap, maar
nogal terloops en oppervlakkig. Andermaal vraagt de lezer zich af in hoeverre al
die verschillende auteurs een eensluidende visie uitdroegen. Of beperkten ze zich
inderdaad tot algemeen gangbare concepten als matig leven? In dit verband doet
zich ook de vraag voor in hoeverre men aan dergelijke vrij algemene opmerkingen
meer specifieke conclusies mag verbinden over de aard van iemands opvattingen.
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Zo vraagt Thijs zich bijvoorbeeld af (p. 155) of in een tweespraak van Kolenkamp
over de matigheid (nr. 14) mogelijk de doopsgezinde nadruk op een zuivere
levenswandel en hun ethiek van mijding van wereldse ijdelheid terug te lezen zijn.
De ethische noties in die samenspraak, zoals weergegeven door Thijs, zijn echter
te algemeen om een dergelijke typering te rechtvaardigen. Mensen met
uiteenlopende achtergronden konden ze onderschrijven. Ook elders (p. 159) probeert
Thijs naar mijn idee Den Nederduytschen Helicon op grond van zeer algemene
noties - devotie, didactische argumentatie, nieuwtestamentische bijbelteksten - te
uitgesproken aan een doopsgezind milieu te liëren.
Een viertal bijlagen zet tot slot enkele aspecten van de Helicon nog eens op een
rij. Ten eerste de auteurs met hun bijdragen. Vervolgens een lijst van dichters met
hun kenspreuken en eventuele anagrammen. De lezer dient erop bedacht te zijn
dat deze lijst voor de auteurs van de Helicon zelf niet volledig is, omdat ze gebaseerd
is op een opsomming van dichtersnamen in de bijdrage van Bernaerds (nr. 7). Deze
lijst nu heeft Thijs wel aangevuld met de kenspreuken van Helicon-auteurs wier
persoonsnaam niet bekend is, maar
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níet met de namen van de medewerkers aan de Helicon die Bernaerds ongenoemd
liet. Zo ontbreekt iemand als Isaac de la Rue, die bovendien ongelukkigerwijs in
bijlage 1 te traceren is onder de ingang ‘De la Rue’ en in het personenregister enkel
als ‘Rue, Isaac de la’. Bijlage 3 biedt beknopte biografische gegevens over alle
historische personen die in de tekst van Den Nederduytschen Helicon voorkomen
en ter afsluiting volgt nog een overzicht van de liederen.
Thijs heeft Den Nederduytschen Helicon voorgoed op de Nederlandse
(literair-historische) kaart gezet, alleen zijn de contouren van de samenstellende
delen en hun onderlinge relaties wat vaag gebleven. Aan anderen de uitdaging om
die verder in te tekenen.

Anneke C.G. Fleurkens

‘De eer des Vaderlands gebiedt, dat men streng zij’ / Aarnout Drost.
Ingeleid, uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Ingrid Glorie.
- Amsterdam/Munster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus
Publikationen, 2004. XXXX p. ISBN: 90-72365-80-1 Prijs: €28, Kort maar krachtig, een passende omschrijving voor de letterkundige praktijken van
Aarnout Drost. Hij debuteerde in 1832 anoniem met de historische roman Hermingard
van den Eikenterpen, toen een zeer populair genre. In de ‘Voorafspraak’ waarmee
de roman opent, uit Drost al voorzichtig kritiek op de heersende literatuuropvatting.
Hij pleit voor een meer esthetische kijk op het romangenre. Didactiek dient geen
hoofdzaak van de literatuur te zijn; het ontbreken van een godsdienstig of zedelijk
gehalte heeft echter evenmin zijn voorkeur. In Hermingard heeft Drost een duidelijke
visie op literatuur, mens en geschiedenis; ideeën die hij later in zijn rol als criticus
verder zal uitwerken.
Vermoedelijk begon Drost in 1832 te werken voor het tijdschrift De Vriend des
Vaderlands, het orgaan van de Maatschappij van Weldadigheid. Het was J.P. Heije
die hem hiervoor had uitgenodigd. Het enthousiasme van Drost begon al snel te
tanen. De boekbesprekingen moesten vooral ingaan op het morele gehalte van het
werk in plaats van de esthetische waarde. Bovendien mocht de kritiek niet al te
streng zijn om zo iedereen te vriend te houden. De behoefte om een eigen tijdschrift
op te richten werd groter en groter en leidde in 1834 tot de oprichting van het
tijdschrift De Muzen, met in de redactie naast Drost en Heije tevens Potgieter, die
hij via Heije had leren kennen, en vermoedelijk ook Bakhuizen van den Brink. Een
half jaar na de oprichting werd de uitgave van het vooruitstrevende tijdschrift
stopgezet; vermoedelijk door een gebrek aan belangstelling. Bovendien had het
blad met de vroege dood van Drost, hij was slechts 24 jaar, een belangrijke
medewerker verloren.
In ‘De eer des Vaderlands gebiedt, dat men streng zij’ heeft Ingrid Glorie zich
toegelegd op de rol van Drost als criticus. Zij studeerde in 1994 af op dit onderwerp
en is tussen de bedrijven door blijven sleutelen aan haar scriptie, met dit boek als
resultaat. Interessant aan dit werk is dat Glorie opnieuw het corpus van Drost
probeert vast te stellen. In het verleden (zie bijvoorbeeld de dissertatie over Drost
door J.M. de Waal uit 1918) zijn ten onrechte recensies toegeschreven aan Drost
en andersom werden diverse kritieken van Drost aan andere auteurs toegekend.
Reden hiervoor is dat de besprekingen vroeger anoniem waren. De anonimiteit van
de criticus werd als eis gesteld in het eerste nummer van De Muzen. Het was geen
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originele eis, omdat al decennialang de auteursnaam bij recensies ontbrak. Gert-Jan
Johannes heeft gewezen op de kleinschaligheid van Nederland als mogelijke oorzaak
hiervan. In zo'n klein wereldje hadden de mensen immers een grote kans elkaar
letterlijk tegen het lijf te lopen. Onduidelijkheid bestond er ook vaak over de redactie
en over vaste medewerkers van een tijdschrift.
De onzekerheid over het corpus van Drost is al vaak een punt van discussie
geweest. Vooral het beroemde stuk uit het eerste nummer van De Muzen over de
gedichten van Withuys, dat door onder andere De Waal aan Drost werd
toegeschreven, heeft de gemoederen bezig gehouden. Kees Thomassen heeft in
Nieuw Letterkundig Magazijn (juli 2004) een artikel geschreven waarin hij ingaat op
het auteurschap van dit stuk. Hij is van mening dat het geschreven moet zijn door
of Heije, of Drost. Thomassen is geneigd de eerste als auteur te zien. ‘Het “ronkt”
allemaal wel erg luid en bovendien is het stuk wat onevenwichtig’, hetgeen volgens
Thomassen kenmerkend was voor Heije. Verder wijst hij op de zwakke gezondheid
van Drost, was hij überhaupt wel in staat om scherpe kritiek te uiten? Glorie twijfelt
eveneens of Drost wel de auteur van het betreffende stuk is, ze neemt het op onder
het gedeelte ‘auteurschap onzeker’.
Glorie heeft alle kritieken, ook de kritieken waarover niet zeker valt te zeggen of
ze daadwerkelijk door Drost geschreven zijn, in haar werk opgenomen. Hierdoor
worden geïnteresseerden in staat gesteld de teksten tot zich te nemen zonder de
originele tijdschriften in te zien.
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Verder biedt ze de lezer annotaties en bewijst ze waarom bepaalde teksten van de
hand van Drost móeten zijn. Vaak beroept ze zich hiervoor op correspondentie.
Naast de teksten zelf biedt Glorie tevens een analyse van zijn kritieken. Drost
had een duidelijke visie op de literatuur en de literaire kritiek. Hij ergerde zich aan
de vele recensenten in Nederland die het middelmatige lovend prezen en in hun
besprekingen bleven hangen in oppervlakkigheden. Auteurs moesten juist worden
gewezen op hun tekortkomingen. De lezer diende te worden opgevoed tot een soort
criticus die zélf de waarde van een tekst kon inschatten. De literaire kritiek moest
hét toonbeeld zijn van goede smaak en kreeg daardoor bij Drost nog meer dan de
literatuur zelf een didactische en morele functie.
Drosts ideeën over literatuur spitsten zich toe op de dichterlijke verbeelding en
het idealistisch en realistisch karakter van literatuur. Aangaande de literaire
verbeelding nam Drost een conservatieve houding aan. De verbeelding diende
getemperd te worden door oordeel en goede smaak. Deze balansopvatting van de
verbeeldingskracht overheerste volgens G.J. Johannes in de periode 1780-1840;
Drosts ideeën over de verbeelding waren dus niet vernieuwend. Ook wat betreft het
zedelijk en godsdienstig karakter (‘kiesheid’) van literatuur sloot Drost gedeeltelijk
aan bij de gangbare mening (zo lang het maar niet ten koste ging van de esthetische
kwaliteit). Belangrijk is het onderscheid dat hij maakte tussen avonturenroman en
ideeënroman. Hij gaf de voorkeur aan de laatste, waarin de gebeurtenissen en de
beschrijvingen door een achterliggend idee gemotiveerd werden. Ook de personages
dienden volgens hem drager te zijn van een idee. Voortvloeiend uit deze didactische
functie van de literatuur zijn Drosts denkbeelden over het realisme. Literatuur diende
de kennis van de lezer omtrent zijn eigen leefwereld en die van andere tijden en
volkeren te vergroten. Belangrijk daarbij was de keuze van het tijdvak; de auteur
moest een tijdperk nemen waarin de ware volksaard het best tot z'n recht kwam.
Met de vroege dood van Aarnout Drost kwam niet direct een einde aan zijn literaire
invloed. Zijn vrienden Pogieter en Bakhuizen van den Brink verzorgden een
nalatenschapsuitgave, getiteld Schetsen en verhalen, waardoor ze in staat werden
gesteld hun eigen literatuuropvatting en de nieuwe ‘romantische’ generatie aan een
breed publiek bekend te maken. Ze wilden Nederland wakker schudden. De
zeventiende eeuw strekte tot voorbeeld, hetgeen nog eens ondersteund werd doordat
in deze editie de naam Aarnout werd gewijzigd in het historisch gespelde Aernout.
Drost heeft vooral veel invloed gehad op Potgieter, zij het dan dat bij de laatste het
godsdienstige volledig ontbrak. De denkbeelden die Drost had over literatuur en de
literaire kritiek kwamen grotendeels overeen met het in 1837 mede door Potgieter
opgerichte tijdschrift De Gids. Zo bleef Drost na zijn vroege dood nog enige tijd
rondspoken in letterkundig Nederland en zorgt Glorie er met dit boek voor dat hij
ook in de eenentwintigste eeuw weer opduikt.

Francien Petiet
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Signalementen
Artes in context. Opstellen over het handschriftelijke milieu van
Middelnederlandse artesteksten / Orlanda S.H. Lie en Joris Reynaert
(red.). Hilversum: Verloren, 2004. - 167 p. (Artesliteratuur in de
Nederlanden 3) ISBN 90-6550-804-X Prijs: €16, Kennisoverdracht is in de volkstalige literatuur uit de late Middeleeuwen een
dynamisch proces. Toen belangrijke Latijnse kennisbronnen in vertaling beschikbaar
kwamen, dienden zij als reservoir om naar hartelust informatie uit te putten voor tal
van nieuwe verzamelingen van toegepaste geleerdheid. De auteurs van de bundel
‘Artes in context’ (Wim van Anrooij), Erwin Huizenga, Orlanda Lie, Nolanda Klunder,
Joris Reynaert en Lenny Veltman) willlen nieuw inzicht verschaffen in deze boeiende
ontwikkeling door de handschriftelijke context van artesteksten te exploreren. De
artikelen in de bundel zijn gegrond op de overtuiging dat een heroriëntatie op de
oorspronkelijke bronnen, die de laatste decennia een frisse wind door de
medioneerlandistiek heeft doen waaien, ook voor de studie van de artesliteratuur
onontbeerlijk is. Opvallend is de grote diversiteit in de manier waarop kennis over
onder andere astronomie, chirurgie en fysiognomie in de loop der tijd werd afgestemd
op de beoogde doelgroep. De bewerkte geleerdheid kon de gedaante aannemen
van een berijming of juist een nauwgezette prozavertaling en ingebed worden in
instructieve, religieuze of fictionele teksten. Het slotartikel van Joris Reynaert voorziet
de diepteboringen in de afzonderlijke bijdragen van een theoretisch kader en trekt
conclusies die van belang zijn voor de studie van de Middelnederlandse letterkunde
in de late Middeleeuwen in het algemeen. Bovendien toetst Reynaert de begrippen
‘artesliteratuur’ en ‘artestekst’, die inmiddels breed ingang hebben gevonden onder
vakgenoten, maar niet altijd recht doen aan de realiteit in de handschriftelijke
bronnen. De bijdragen in de bundel laten zien dat aandacht voor de manuscripten
zelf voor een goed begrip van de artesliteratuur onmisbaar is.

Lydeke van Beek

Spiegel van het dagelijks leven? Latijnse school en toneel in de
noordelijke Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw / Jan
Bloemendal. Hilversum: Verloren, 2003. - 96 p. (Zeven Provinciënreeks
deel 22) ISBN 90-6550-751-5 Prijs: €13, Dit boekje is niet een onderzoek naar de vraag of het Latijnse-schooltoneel uit de
besproken periode gekarakteriseerd kan worden met Cicero's welbekende
omschrijving van de komedie als ‘speculum vitae’. Dat zou ook nogal veel gevraagd
zijn want het gaat om een uitgebreid en grotendeels nog nauwelijks ontsloten corpus
teksten, waarvan doelstellingen, thematiek en uitwerking hier alleen maar in grote
lijnen worden geschetst. Dat is intussen welkom genoeg; en met de hoofdstukken
over het functioneren van de Latijnse scholen in het algemeen, over de auteurs van
de stukken, en over de opvoeringspraktijk, biedt het zeker een nuttige introductie.
Wel stelt de presentatie enigszins teleur. De informatiedichtheid is hoog: de meest
diverse humanisten worden in één adem geciteerd en wat betreft godsdienstige
kwesties wordt de lezer meermalen geacht aan minder een half woord genoeg te
hebben. Daar komt bij dat het boekje compositorisch geen juweel is. Het laatste
hoofdstuk bijvoorbeeld, ‘Het doek valt’, gaat nauwelijks over het einde van het
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schooltoneel en/of de achtergronden daarvan, maar vooral over het toneel als
didactisch instrument, wat ruim overlapt met het vorige hoofdstuk over ‘doelen en
opvoeringspraktijk’ - trouwens al niet de meest inzichtelijke combinatie van
onderwerpen. Verder had de lijst van auteurs en drama's van mij wel iets uitvoeriger
gemogen. Waarom alleen de jaartallen van de auteurs en niet de plaatsen waar ze
leefden en werkten? Waarom alleen eerste jaren van publikatie genoemd en geen
heruitgaven? Waar bevinden zich de onuitgegeven stukken? Dat was voor relatief
weinig moeite nóg meer nuttige informatie geweest. Want het is duidelijk dat hier
nog veel te doen valt: we hebben het over een wezenlijk onderdeel van de vorming
van de bestuurs- en culturele elite van de Gouden Eeuw.

Ton van Strien
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Conformisten en rebellen: rederijkerscultuur in de Nederlanden
(1400-1650) / B.A.M. Ramakers (Red.). Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2003. - 336 p. (Bevat een cd ‘Muziek van de rederijkers’, door
Camerata Trajectina) ISBN 90-5356-618-x. Prijs: €30,40.
Deze bundel bevat de bijdragen aan het congres Rederijkers: conformisten en
rebellen. Literatuur, cultuur en stedelijke netwerken 1400-1650, dat in september
2001 gehouden werd in de abdij van Middelburg. De titel van congres en bundel
zegt eigenlijk al meteen alles over de moderne oriëntatie van het
rederijkers-onderzoek: sterk betrokken op de plaats en functie van de rederijkers
in de maatschappij van hun tijd. En ook, niet minder belangrijk: met aandacht voor
hun optreden in de periode na 1600, waar ze in de traditionele
literatuurgeschiedschrijving allang uit het zicht verdwenen waren. Inmiddels wordt
duidelijk dat hun rol zelfs rond 1700 nog niet was uitgespeeld. Wat die rol precies
inhield, of kon inhouden (verschillend van gewest tot gewest en van plaats tot plaats),
is de vraag die in deze studies centraal staat. Het is geen specifiek literair-historische
vraag, en ‘echte’ historici zijn in deze bundel dan ook niet minder vertegenwoordigd
dan literair-historici, wat tot waardevolle nieuwe inzichten leidt: ik denk aan de
schetsen van de sociaal-institutionele ontwikkelingen binnen de kamers, maar ook
aan diverse casus waarin de wisselwerkingen tussen kamer-zaken en grote (en
kleine) politiek van die dagen centraal staat. Omdat niet alleen de de lezingen van
het congres, maar ook de vaak even gedegen en inspirerende reacties en daarop
volgende discussies zijn gedocumenteerd, biedt dit boek ook in rijke mate
aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Wel mag daarbij de ‘konst’ van de
rederijkers niet uit het oog worden verloren. Ik zeg niet dat dat hier gebeurt, maar
het valt me wel op dat de teksten hier doorgaans meer illustratiemateriaal zijn dan
eigenlijk object van onderzoek. En zoals in het nawoord van Hilde de Ridder en
Marijke Spies terecht gezegd wordt: ‘Het schrijven van poëzie [bleef] de allereerste
taak. Rederijkerij [was], behalve een bepaalde vorm van organisatie en functioneren,
ook een bepaalde poetica’ (cursivering origineel, p. 292). En de allereerste taak van
de literatuurgeschiedenis lijkt mij nog steeds: laten zien hoe die gedichten geschreven
werden, en hoe ze werkten, en misschien nog wel werken. Maar zonder inzicht in
de situatie waarin ze geschreven werden lukt dat toch niet, en zo zijn studies als
deze ook voor zulk onderzoek onmisbaar.

Ton van Strien
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Cor van Bree
Inleiding
Een biobibliografische schets van Gesinus Gerhardus Kloeke
Abstract-This article surveys the work of the Dutch dialect-geographer and historical
linguist Gesinus Gerardus Kloeke (1887-1963). His work follows a remarkable course
through the various Dutch linguistic regions: from the north east and the fishing
villages of the Zuiderzee to the west (Holland) and back again to the north-east. In
his ‘western’ period hé also paid attention to Standard Dutch and the origins of
Afrikaans. Kloeke mostly dealt with phonological and morphological subjects. In his
famous book on the Holland expansion (1927) he treated the expansion of the old
[y.] in e.g. huus (Standard-Dutch huis with diphtongh) from Amsterdam to the northern
and eastern provinces in the 16th and 17th centuries. Important morphological
subjects were the diminutives and the forms of address. He was strongly interested
in the problems of language norms and in theoretical and methodological
(cartographical) issues. In theoretical respect he defended a top-to-bottom approach
of language change. On top of that, he also wrote several articles about literary
subjects. Kloeke was a scholar who combined great vision and a polished style with
a strong empirical base. His ideas did not remain undisputed, but they do stilt
captivate the attention of modern scholars.
*

1 Opmerkingen vooraf

Op 21 oktober 2004 vond, zoals ook uit het bijzondere karakter van dit
tijd-schriftnummer duidelijk wordt, aan het Meertens Instituut te Amsterdam een aan
Gesinus Gerhardus Kloeke gewijd symposium plaats. Dergelijke symposia, waarop
iemand herdacht wordt, worden gewoonlijk gekoppeld aan een bepaalde tijds-afstand
tot het geboorte- of sterfjaar van de herdachte persoon, een tijdsafstand die
doorgaans in eenheden van vijftig of honderd jaar wordt gemeten. Voor Kloeke zou
het nog wel even geduurd hebben voordat er van zo'n tijdsafstand sprake was.
Kloeke is namelijk geboren in 1887 en overleden in 1963. 2037, 2087, 2013 en 2063
zouden dus geschikte herdenkingsjaren geweest zijn maar van 2013 was 2004 nog
altijd negen jaar verwijderd. De organisatoren van het symposium waren van mening
dat het niet nodig was op zo'n jaar te wachten. Overigens zouden we als we een
termijn van tien jaar aanhouden, 2004 toch een herdenkingsjaar kunnen noemen.
In dat jaar was het, ten eerste, negentig jaar geleden dat Kloeke, in 1914 dus, te
Leipzig promoveerde, een promotie die hij acht jaar later, op hetzelfde proefschrift,
aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam overdeed. Het was, ten tweede,
zeventig jaar geleden dat Kloeke, in 1934, hoogleraar werd te Leiden. Kloeke was
niet de enige taalgeograaf die in die tijd een hoogleraarsstoel bezette. In de periode
van omstreeks 1920 tot 1950 domineert de taalgeografie de neerlandistiek en zij
1
reikte ook de problemen voor de historische taalstudie aan.

*
1

Ik dank mijn mederedacteuren Frans Hinskens en Marc van Oostendorp voor hun commentaar
bij een voorlopige versie van deze bijdrage.
Zie Van Bree, Van den Toorn en Van der Wal 1997, p. 27.
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2 De gang door het taalgebied
2

Intussen zijn hiermee al een paar belangrijke jaren in het leven van Kloeke genoemd.
Zijn studiepad en voor een deel ook zijn loopbaan liepen over Duitsland en het Duits.
Kloeke is van oorsprong een germanist die zich langs dialectologische lijnen tot
neerlandicus ontwikkelde. Dit tekende zich al af in zijn promotieonderwerp: Der
Vokalismus der Mundart von Finkenwärder bei Hamburg. Hierin kwamen het Duits
en het Nederlands samen: van Finkenwärder, een eiland in de Elbe, werd wel
aangenomen dat de bewoners uit Holland afkomstig waren en Kloeke wilde nagaan
of het dialect daar nog de sporen van droeg. Toen hij leraar Duits in Winschoten
was, begon hij met zijn befaamde dialecttochten per fiets, die hij jarenlang volhield
en waarop hij een groot aantal gegevens verzamelde. Deze gegevens vulde hij later
aan door middel van enquêtes via krant en tijdschrift. Aan zijn Winschotense periode
hield hij een bijzondere belangstelling voor de noordoostelijke dialecten over. Zijn
eerste publicatie op het gebied van de Nederlandse dialectgeografie, in 1919, had
betrekking op de sjwa-apocoperingsisoglosse in Groningen en Drente.
Er valt in zijn werk een merkwaardige gang door liet taalgebied te ontdekken. Ik
heb die gang door middel van een schema (zie Afb. 1) proberen duidelijk te maken.
Ik heb het gebaseerd op die publicaties die duidelijk op een bepaalde regio gericht
3
zijn. Van 1919 tot 1931 loopt de eerste periode, de noordoostelijke. Bij noordoostelijk
moet dan gedacht worden aan het gebied dat zich uitstrekt van Groningen tot
Gelderland. Als de afsluiting ervan kunnen we zijn opstel, van 1931, over de taal
van Overijssel beschouwen.

AFBEELDING 1: DE OP REGIO GERICHTE PUBLICATIES VAN KLOEKE

2
3

Voor meer informatie over zijn leven zie Van Bree 2004.
Ik heb hiervoor voornamelijk gebruik gemaakt van de bibliografie in Kloeke-van Lessen 1968.
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De ontdekking van oostelijke isoglossen die in een kring rond Amsterdam leken
heen te lopen, bracht Kloeke tot de idee van de Hollandse expansie. Hierover handelt
zijn beroemdste boek: De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende
eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten, van
1927. De term Hollandse expansie duikt in een titel voor de eerste keer in 1925 op:
‘Zijn er reflexen van de Hollandsche expansie in de huidige Nederlandsche dialecten
waar te nemen?’ De voorlopige afsluiting van de discussie rond de Hollandse
expansie is van 1933. In de jaren '50 volgt dan nog een laatste opflikkering. In het
schema heb ik het noordoosten en de expansie aan elkaar geschoven: in de expansie
- kunnen we zeggen - is de gezichtshoek Hollands maar is de blikrichting vooral
oostelijk. Een viertal publicaties over het Fries sluiten hierbij aan. Ik heb ze in het
schema apart aangegeven. Meer over de Hollandse expansie is te lezen in de
bijdrage in dit nummer van Pieter van Reenen.
Het Zuiderzeegebied komt voor de eerste keer aan de orde in 1932: ‘De tongvallen
langs de Zuiderzeekust en op de eilanden’. De aanleiding in de buitenwereld is de
totstandkoming van de Afsluitdijk (1932), waarvan verwacht werd dat ze grote
gevolgen zou hebben voor economie, cultuur en taal van de betrokken gebieden.
Ik laat de korte Zuiderzeeperiode lopen tot 1935, het jaar waarin de ‘Opmerkingen
omtrent de tongvallen in de Zuiderzee-provinciën’ verschenen. Voor verdere
informatie over Kloekes onderzoek van de dialecten van Overijssel en het gebied
rond de Zuiderzee verwijs ik naar de bijdrage van Harrie Scholtmeijer.
In 1934 volgt dan de overgang naar het Hollands. Is het toevallig dat deze
samenvalt met het begin van het hoogleraarschap in een Hollandse stad? De
overgang wordt gemarkeerd door drie publicaties over het Amsterdams, twee van
1934 en één van 1935. Die van 1935 handelt over Bredero en het Amsterdamse
dialect. In 1938 vindt een afsluiting plaats met onder andere het bekende artikel
over de Haagse volkstaal in de achttiende eeuw. Pas twaalf jaar later, in 1950,
verschijnt in feite Kloekes belangrijkste publicatie over het Hollands, Herkomst en
groei van het Afrikaans. Hoewel het in dit boek uiteindelijk om het Afrikaans gaat,
is het evenzeer van belang voor het Hollands, door de vele dialectkaartjes met
commentaar die erin opgenomen zijn. In 1956 verschijnt dan nog een kort artikeltje
over assimilatiepatronen in het Hollands met de titel: ‘Op tie manier, is tat
algemeen-Hollands?’
Intussen was Kloekes aandacht op andere dingen gericht geraakt. In 1938
verschenen drie artikelen waarin het gehele taalgebied bekeken wordt, twee over
de keldermot en één over de arend van de zeis. Deze lexicografische artikelen
hangen samen met de verschijning, tussen 1939 en 1948, onder Kloekes redactie
van de eerste vier afleveringen van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland.
Maar Kloeke was zich ook met de ABN-problematiek gaan bezighouden. Hoewel
we met dit onderwerp in feite de regio overschrijden, heb ik de publicaties die daaraan
gewijd zijn, toch in het schema verdisconteerd: de ABN-problematiek is nu eenmaal
sterk met het gewest Holland verbonden. In het beginjaar 1937 houdt hij zijn
inaugurele rede over deftige en gemeenzame taal. Het hoogtepunt van de
ABN-periode vormt het befaamde Gezag en norm bij het gebruik van verzorgd
Nederlands van 1951. Uit 1958 dateert nog het opstel ‘A(lgemeen) B(eschaafd)
N(ederlands)’ in de feestbundel voor F.K.H. Kossmann. Kloeke en de discussie
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over de standaardtaalnorm is het onderwerp van de bijdrage van Maarten van den
Toorn.
Zoals reeds eerder vermeld, was ook het Afrikaans in het gezichtsveld van Kloeke
gekomen. In 1931 schrijft hij over twee Kaap-Hollandse opnamen in het fonetisch
laboratorium te Hamburg. Vanaf 1945 verschijnen er vier studies waarvan de
belangrijkste het al genoemde Herkomst en groei is. De belangstelling voor het
Afrikaans sluit inhoudelijk bij die voor het Zuid-Hollands aan: Kloeke zag het
Zuid-Hollands immers als een belangrijke bron voor het Afrikaans. Hans den Besten
gaat hier in zijn bijdrage nader op in. Het Afrikaans sluit in de tijd duidelijk bij het
Zuid-Hollands aan.
En dan wendt vanaf 1952 zijn blik zich weer naar het noordoosten met ‘De
verkleinwoorden in de noordoostelijke provinciën’. Twee grote publicaties dateren
van 1955 en 1956: Het taallandschap van onze noordoostelijke provinciën en Een
oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van ‘heeft’. Op het eind van zijn leven
houdt Kloeke zich bezig met de uitgave en de studie van
spreekwoordenverzamelingen. Ook hierin is het noordoosten duidelijk
vertegenwoordigd met de Kamper spreekwoorden van Warnersen anno 1550, een
uitgave die in 1959 verschijnt.
Bij deze gang door het taalgebied zal het de lezer opgevallen zijn dat het zuiden
en zuidoosten om zo te zeggen door Kloeke niet bereisd zijn. Voor het zuidoosten
kwam ik een kort artikeltje uit 1926 tegen, over de doe-isoglosse bij Maastricht. Voor
het zuiden (Vlaanderen, Brabant) vond ik geen enkele publicatie die daarop speciaal
gericht is. Treffend in dit verband is dat in de Hollandsche expansie ongeveer tien
bladzijden op de 200 aan het zuiden en zuidoosten gewijd zijn. Natuurlijk komen
deze gebieden wel verspreid in diverse publicaties aan de orde.

3 Taalonderdelen en taalaspecten
Het is ook mogelijk op een andere manier tegen Kloekes publicaties aan te kijken.
Met welke taalonderdelen en taalaspecten heeft hij zich beziggehouden? Ik heb
hierboven reeds de ABN-problematiek genoemd. Ook is de Hollandse expansie
genoemd, die Kloeke in de eerste plaats bestudeerde aan de hand van de
dialectrepresentanten van de standaardnederlandse ui: huis, huus, hoes. Met dit
onderwerp bevinden we ons dus in de klankleer. Met andere bij Kloeke geliefde
onderwerpen komen we in de vormleer terecht, namelijk met de diminutieven, voor
het eerst behandeld in 1923, voor het laatst in 1952, en met de aanspreekvormen,
voor het eerst behandeld in 1920, voor het laatst in 1948. Deze onderwerpen krijgen
in Van Haeringens Netherlandic Language Research (Van Haeringen 1960) een
aparte behandeling. Het zijn onderwerpen die, mede door toedoen van Kloeke, een
groot deel van de vooroorlogse neerlandistiek hebben beheerst. Belangrijke bijdragen
aan de historische grammatica, concreter de historische klankleer, zijn verder de
artikelen over de oe-relicten (1926) en over het probleem van het Ingweoons (1932).
Dan is er nog een aantal woordstudies waarvan die over de keldermot, een prachtig
voorbeeld van ‘Wörter und Sachen’, wel het bekendst is. De Taalatlas van Noorden Zuid-Nederland, met voornamelijk woordkaarten, sluit hierbij aan.
Wat ontbreekt - en dat zal de lezer niet verbazen - is de syntaxis. In de syntaxis
zag Kloeke weinig brood voor de taalgeograaf. Ik citeer uit De Hollandsche Ex-
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pansie: ‘Op syntactisch gebied kan men het haast als een buitenkansje beginnen
te beschouwen, indien men nog iets eigen-dialectisch vindt.’ Het is vreemd van deze
uitspraak kennis te nemen in het jaar (2004) waarin de Syntactische atlas van de
nederlandse dialecten (SAND) voltooid is. Op basis van twee kaarten uit het eerste
deel van deze atlas onderzoekt Hans Bennis in zijn bijdrage de historische expansie
van de zich-reflexieven. Dat syntactische bijzonderheden Kloeke toch niet ontgingen,
wordt duidelijk uit zijn artikel ‘Over provincialismen’ (1951). Preciezer gezegd gaat
het daarin over groninganismen. Hieronder zijn er ook een paar van syntactische
aard: wat ik zeggen wou en jokken niet (met de infinitief vooraan in het tweede deel
van de nevenschikking), hij heeft drie appels, ik heb twee (met ontbreken van partitief
er) en hij heeft de hand in de zak (met bepaald lidwoord in plaats van bezittelijk
voornaamwoord). Van het laatste geeft hij ook als voorbeeld hij heeft de arm
gebroken en de hoed is hem van het hoofd gewaaid. Bij het laatste voorbeeld verwijst
hij naar het Duits; bij het eerste merkt hij verder niets op: blijkbaar is hij er zich niet
van bewust geweest dat hier nog meer in het spel kan zijn dan alleen het gebruik
van het bepaalde lidwoord (namelijk ook een geval van de zogeheten
‘bandlek’-constructie). Ook conditioneel ‘al’ (bijvoorbeeld in al blaast ik op het fluitje,
dan mot je komme) is al door Kloeke gesignaleerd (zie Van Bree en Van der Hee
2004).
En dan moeten de vele artikelen van algemeen theoretische en methodologische
(vooral cartografische) aard worden genoemd. In dit verband mag de Handleiding
bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek, die hij samen met zijn
Vlaamse collega en vriend Ludovic Grootaers schreef, natuurlijk niet onvermeld
blijven. Hierin bevindt zich de terecht beroemd geworden grondkaart, die nog altijd
de basis vormt van de taalgeografische praktijk zoals onder andere uit de eerder
genoemde SAND blijkt. Verder moet om het theoretisch belang ervan de befaamde
inleiding van de Hollandsche expansie genoemd worden. Over de methodologische
vernieuwing in het werk van Kloeke gaat de bijdrage van Ton Goeman. Hier vermeld
ik verder nog zijn strijd met Klaas Heeroma over ‘open’ en ‘gesloten’ kaarten (zie
bijvoorbeeld Kloeke 1944 en Heeroma 1964: 85-86).
Ten slotte heeft Kloeke een paar letterkundige studies op zijn naam gebracht. Zie
hiervoor, in het bijzonder voor het Middelnederlands, de bijdrage van Evert van den
Berg.

4 Waardering
Het hoogtepunt van Kloekes werk - daar is iedereen het over eens - is de zojuist
genoemde Expansie. Het is een werk dat van een duidelijke en grootse visie getuigt:
taalverandering is voor Kloeke, om het modern te formuleren, niet een kwestie van
bottom up maar van top down. Die visie is Kloeke trouw gebleven: het is de elite
die spraakmakend is en zich op haar beurt richt naar het ‘hogere’ taalmedium, de
schrijftaal. Toch werd bij hem taalverandering nooit helemaal identiek aan ontlening
zoals bijvoorbeeld blijkt uit ‘De taal van Overijssel’, waarin hij naast sprongsgewijze
vervanging van woorden als mogelijkheid langzame klankassimilatie aanneemt.
Bij al zijn visionaire kracht bleef Kloeke met beide benen op de empirische bo-
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dem staan. Hij wilde ook altijd graag de feiten met eigen oren horen (zie hierover
de bijdrage van Jo Daan). Al meteen in het begin blijkt hij een fijnzinnig
taalwaarnemer te zijn. Zo maakt hij er in zijn artikel over de apocopering (van 1919)
op opmerkzaam dat een tussentrap daarbij kan zijn dat de sjwa er niet meer is maar
zijn vroegere aanwezigheid nog laat blijken in een stemhebbende of lenis
uitgesproken slotconsonant, bijvoorbeeld in een voor Borger (Drente) opgetekende
4
vorm keez ‘kaas’. In zijn artikel over de noordoostelijke aanspreekvormen (1920),
waarin we in de kiem zowel de Hollandse als de Westfaalse expansie aantreffen,
valt het op hoe voorzichtig hij is bij het tekenen van zijn kaarten. Op het kaartje van
gij en u tekent hij twee homogene gebieden, een noordelijk ie-jo en een zuidelijk
ie-oe- gebied, maar daartussenin heeft hij een gebied waarin hij de gegevens per
plaats noteert omdat het hem nog niet lukt daar voldoende orde in aan te brengen.
Nog niet lukt: ook dat treft me vaak bij Kloeke, namelijk dat hij een en ander voor
toekomstig onderzoek durft open te laten.
Omgekeerd vinden we als hij sterk empirisch te werk gaat, verspreid opmerkingen
en uitweidingen die methodologisch en theoretisch hoogst interessant kunnen zijn.
In Het taallandschap van onze noordoostelijke provinciën merkt hij (op bladzij 22)
op dat wanneer bij hem bij de vele gesprekken met plattelanders een bepaald
denkbeeld naar boven is gekomen, hij (we zouden kunnen zeggen: goed
Popperiaans) bij verdere opnamen altijd meer gespitst was op wat ertegen dan op
wat ervoor zou kunnen pleiten. En in dezelfde studie attendeert hij (op bladzij 67)
op de fascinerende mogelijkheid van een hordensprong waarbij de ene klank over
de andere heenspringt om samenvat te voorkomen. Het taallandschap kan ook als
voorbeeld dienen dat we ons niet door een titel of inhoudsopgave moeten laten
misleiden. Als we naar de inhoudsopgave kijken, lijkt Het taallandschap een
verzameling detailstudies te zijn, met hoofdstukken over (hij) slaapt, tafella, de
‘meel’-kaart enzovoort. In feite gaat het hierin echter om de gevolgen van een aantal
klankontwikkelingen voor de geografie van de noordoostelijke dialecten. Toch moet
worden opgemerkt dat in Kloekes latere publicaties de grondige gedetailleerdheid
de grote lijnen weleens dreigt te overwoekeren.
Het is bekend dat Kloekes ideeën met onbestreden zijn gebleven. In verschillende
bijdragen aan dit themanummer wordt daarop gewezen. Dat zal leven en werken
er voor hem niet altijd aangenamer op gemaakt hebben. Aan de andere kant dient
opgemerkt te worden dat hij ook zelf graag de discussie en de polemiek aanging.
In zijn inleiding in de Expansie reageert hij kritisch op figuren van de oudere generatie
als Hermann Paul; later heeft hij niet nagelaten zijn wetenschappelijke tegenstanders
als Wobbe de Vries en Wytze Gerbens Hellinga van stevige repliek te dienen. Het
zou bijvoorbeeld de moeite waard zijn de pennenstrijd tussen Kloeke en De Vries
eens precies te analyseren. Maar zoals zo vaak het geval is, hebben ook in het
leven van Kloeke persoonlijke kwesties een onaangename rol gespeeld. In het boek
van Jo Daan (Daan 2000) wordt daar iets duidelijk van.
Bij dit alles kenmerkt Kloeke zich door een zeer verzorgde en leesbare stijl. Mede
om die reden mag de Expansie tot de klassieken van de neerlandistiek gerekend
worden. Dat hij ook voor een breder publiek kan schrijven, blijkt uit ‘De tongvallen
langs de Zuiderzeekust en op de Eilanden’ (1932). Kloeke verlevendigt

4

Noch Weijnen 1991 (p. 113-114) noch Van Bree 2003 verwijzen in dit verband naar Kloeke.
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zijn stijl door het gebruik van treffende metaforen, die aan verschillende sectoren
van de werkelijkheid ontleend zijn. Zo spreekt hij in Het taallandschap op bladzij 88
in militaire termen van frontlijnen die in het taallandschap nog zijn aan te wijzen, en
op bladzij 155 en 156 in mechanische termen van krachten die golven in beweging
brengen. Metaforen spelen in de wetenschap een belangrijke rol al zullen we ons,
ook bij Kloeke, van de gevaarlijke kanten ervan bewust moeten blijven. Het zijn
immers niet de taalelementen maar de taalgebruikers die in
taalveranderingsprocessen een rol spelen.
Ik keer nog een keer terug naar de merkwaardige gang die Kloeke met zijn
publicaties door het taalgebied gemaakt heeft. Heeroma, in zijn herdenkingsartikel
uit 1964 (Heeroma 1964), heeft er al de aandacht op gevestigd. Hij ziet er niet alleen
ruimtelijk maar ook geestelijk een teruggang in: met de Kamper spreekwoorden
gaat Kloekes ‘wetenschappelijk denken zich helemaal terugtrekken op de
spreekwoordkunde. Het contact met de buitenwereld vervaagt steeds meer.’
Heeroma ziet al iets van die teruggang in Herkomst en groei. Hij noemt dat weliswaar,
terecht, een bewonderenswaardig boek maar houdt rekening met de mogelijkheid
dat het niet een even grote indruk maakte als de Expansie doordat men het slechts
‘een speciale toepassing vond van oude gedachten uit de grote creatieve tijd’. Het
is in dit verband opmerkelijk dat (als we afzien van Heeroma), er bij diegenen die
bij Kloeke zijn gepromoveerd, weinig doorwerking van zijn ideeën is geweest. Ik
heb weleens het verhaal gehoord dat wanneer er weer iemand bij Kloeke
promoveerde, een bepaalde collega placht uit te roepen: ‘alweer zo'n
neogrammatisch proefschrift’. Ik ben zelf overigens blij dat die proefschriften er zijn,
5
want ik maak er een dankbaar gebruik van. Over het sterker worden van de empirie
in Kloekes latere werken heb ik hierboven al een opmerking gemaakt.
Ruim 41 jaar na Kloekes overlijden mogen we op een voltooid leven en een
voltooid werk terugzien. Kloeke was, blijkens onder andere zijn taalatlas, een
voortvarend organisator en hij was zeker ook een inspirerend docent en promotor.
Maar bovenal was hij een creatief taalgeleerde die door zijn methoden en ideeën
ook nu nog weet te boeien. Dit themanummer legt daar ongetwijfeld getuigenis van
af.
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Hans Bennis
Een Duitse expansie
Abstract - The expansion of the diphtongh <ui> in the history of Dutch has been
thoroughly described in Kloeke's most influential monograph De Hollandsche
Expansie. A sociolinguistic model for language change and the expansion of
phonological properties is proposed to account for the change from <oe>, via <uu>
to <ui>. In this paper I discuss another change that has occurred in the same period,
namely the introduction of reflexive pronouns in Dutch. The standard form zich(zelf)
is of German origin. The German expansion of zich into the Dutch language area
raises questions with regard to Kloeke's theory, especially since most present-day
Dutch dialects prefer the possessive reflexive form zijn eigen ‘his own’.
*

1 Kloeke en de dialectologie

In zijn bekendste werk - De Hollandsche Expansie in de zestiende en zeventiende
eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten uit
1927 - toont G.G. Kloeke zich in zijn inleiding een modern dialectoloog. Ten eerste
neemt hij duidelijk stelling tegen de visie dat de dialecten ‘de ongekunstelde, niet
door de “beschaving’ aangevreten volkstaal’ (Kloeke 1927: 4) weerspiegelen:
Ik geloof, dat die onbedorvenheid en reinheid der dialecten een mooi
sprookje zal blijken te zijn, en wat hun eerbiedwaardigen ouderdom betreft,
wel, ik meen dat ze even jong zijn als de algemeen beschaafde taal [...]
of even oud, als men de voorlopers er ook bij wil rekenen. (Kloeke 1927:
4)
Hij pleit ervoor dialecten te zien als dynamische systemen die in interactie met de
standaardtaal en andere dialecten een voortdurende ontwikkeling doormaken. De
gedachte dat taalverandering, en dus ook dialectverandering, gestuurd wordt door
contact met andere taalsystemen (standaardtaal, dialecten en andere talen) is hier
duidelijk aanwezig.
Ook zijn visie op de relatie tussen dialectologie en taalwetenschap is interessant.
Hij verzet zich tegen de analytische methode van de Junggrammatici. Aan de andere
kant meent hij: ‘Onze “algemeene” linguisten zouden bij hun bespiegelingen en
hypothesen kunnen overwegen of er voor hun theorieën wellicht ook concrete
grondslagen binnen eigen grenzen te vinden zijn’ (Kloeke 1927: xiii). Dat is nu
precies de kern van het recente dialectonderzoek aan het Meertens Instituut, dat
niet per se streeft naar een historisch perspectief, zoals Kloeke voorstaat, maar dat
vanuit een zorgvuldige bestudering van microvariatie, variatie tussen verwante
taalvariëteiten, probeert om via ‘bespiegelingen en hypothesen’ inzicht te verkrij-

*

Dit artikel is een uitgebreide versie van de openingstoespraak bij het Kloeke-symposium op
21 oktober 2004 op het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam. Ik dank Cor van Bree,
Frans Hinskens en Gertjan Postma voor commentaar bij een eerdere versie.
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gen in de structuur van het taalsysteem. Zoals bij de bestudering van de natuur
(fysica, biologie etc.) door toenemende kennis de theoretische aandacht in de loop
der tijd verschoven is van macro naar micro, zo zien we het begin van een dergelijke
ontwikkeling ook binnen de taalwetenschap.
Kloeke heeft met zijn boek uit 1927 een duidelijke impuls gegeven aan de
bestudering van het dialect. Ten eerste door het taalgebied op systematische wijze
te onderzoeken. Het feit dat de dialecten in modern dialectonderzoek nog steeds
worden aangeduid met een zg. Kloeke-nummer vormt een herinnering aan het
baanbrekende empirische werk van Kloeke. Het dialect van Groningen heeft het
Kloekenummer C108p en dat van Groesbeek L119p. Een ander aspect is dat hij
de dialecten ziet als taalsystemen met een eigen ontwikkeling, een visie die inmiddels
gemeengoed is geworden. Een derde belangrijk punt is dat hij taalverandering ziet
als een proces dat gestuurd wordt door maatschappelijke ontwikkelingen, een
sociolinguistische visie avant la lettre. Kortom, het is geenszins overdreven om te
stellen dat Kloeke een van de belangrijkste dialectologen is uit de geschiedenis van
de Nederlandse taalwetenschap.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij altijd gelijk had. ‘Op syntactisch gebied kan
men het haast als een buitenkansje beginnen te beschouwen, indien men nog iets
eigen-dialectisch vindt’ (Kloeke 1927: 6). Uit deze zin blijkt dat Kloeke van mening
is dat dialectvariatie zich grotendeels beperkt tot fonetische en lexicale variatie;
syntactische variatie acht hij zo goed als afwezig. Deze visie is lange tijd gemeengoed
geweest onder dialectdeskundigen, zoals blijkt uit het feit dat de meeste
beschrijvingen van een dialect de zinsbouw niet behandelen en dat de meeste
dialectgrammatica's zich beperken tot de klankleer en de vormleer. Desalniettemin
is deze visie verre van juist. Uit meer recente onderzoekingen van onder anderen
Van Bree, De Rooij, Gerritsen, Haegeman, Haeseryn en E. Hoekstra blijkt dat er
wel degelijk een ruime hoeveelheid syntactische en morfosyntactische variatie wordt
aangetroffen in het Nederlandse taalgebied. Uit het onderzoek in het kader van de
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND, 2 delen, Barbiers et al.
2005/6) blijkt overduidelijk dat er zelfs sprake is van een grote mate van variatie in
allerlei aspecten van de zin, zoals in de congruentie tussen subject en werkwoord,
tussen adjectief en nomen, en tussen voegwoord en subject, in subjectverdubbeling,
de organisatie van de werkwoordelijke eindgroep, de aard van de negatie, de bouw
van vraagzinnen etcetera. In het SAND-project wordt op systematische wijze op
267 locaties in Nederland, België en Noord-Frankrijk het voorkomen van syntactische
variatie onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek demonstreert overduidelijk de
rijkdom aan syntactische variatie in het Nederlandse taalgebied.
Het is interessant om te speculeren over de vraag hoe het komt dat in Nederland,
maar ook daar buiten, de syntaxis een relatief verwaarloosd terrein is geweest in
de dialectologie. Het lijkt erop dat de klanken en de woordenschat van een taal voor
taalgebruikers beter toegankelijk en opvallender zijn dan de onderliggende structuur.
Dat is bijvoorbeeld te merken aan sprekers die Standaardnederlands spreken met
een dialectachtergrond. Zo kan men in het Standaardnederlands gesproken door
Vlamingen het verschijnsel aantreffen dat gestrande voorzetsels binnendringen in
de werkwoordelijke eindgroep, zoals in ‘Ik weet dat hij daar heeft over geschreven’.
Dit verschijnsel treffen we bijvoorbeeld frequent aan
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bij de Belgische minister-president of bij reeds lang in Nederland verblijvende
Vlaamse hoogleraren. Over het algemeen wordt niet opgemerkt dat dit een
eigenaardigheid van het Vlaams-Nederlands is, zeker omdat de vergelijkbare zin
‘Ik weet dat hij dat heeft overgeschreven’ in Nederlandse variëteiten vlekkeloos is.
Het verschil tussen een verbaal partikel en een gestrand voorzetsel is hier het
relevante onderscheid. Het waarnemen van een dergelijk verschil vereist een zekere
abstractiegraad en enig theoretisch inzicht. Aangezien de syntaxis tot aan de tweede
helft van de vorige eeuw toch al het stiefkindje was van de taalwetenschap, is het
niet verbazingwekkend dat men weinig aandacht besteedde aan syntactische variatie.
In de afgelopen periode is het duidelijk geworden dat syntactische variatie bepaald
geen ‘buitenkansje’ is, maar een normaal verschijnsel in de dialecten van het
Nederlands.
In het onderstaande zal ik een vergelijking maken van de fonologische Hollandse
expansie, zoals beschreven in het bekendste boek van Kloeke, en een vergelijkbare,
syntactische expansie van het reflexieve voornaamwoord zich in omgekeerde
richting, zoals onder meer op te maken valt uit de kaarten van de Syntactische Atlas
(SAND I, hoofdstuk 4).

2 De Hollandse expansie
In zijn boek uit 1927 beschrijft Kloeke de variatie in de uitspraak van de vocaal in
het woord muis. Deze kaart en de daarbij behorende analyse zijn legendarisch en
exemplarisch geworden (o.a. opgenomen in het internationale standaardwerk
Language van L. Bloomfield uit 1933). In het kleurenkatern van deze aflevering
wordt deze kaart herhaald (Kaart 1). We zien daar dat in de Hollandse en Brabantse
dialecten het woord ‘muis’ wordt uitgesproken als <muis>, zoals in het
Standaardnederlands; in West-Vlaanderen en delen van Friesland, Utrecht, Overijssel
en Gelderland is het <muus> en het oosten van het land heeft <moes>.
Kloeke gaat er in navolging van onder andere Te Winkel (1901) vanuit dat het
hele taalgebied oorspronkelijk een oe-klank bezat. Vanaf de dertiende eeuw is vanuit
de zuidelijke Nederlanden de opmars van de uu begonnen en de oe-uu verandering
is in de dialecten in vrijwel het gehele taalgebied doorgedrongen, met uitzondering
van het oosten, het deel van het Nederlandse taalgebied dat niet behoorde tot de
Republiek der Verenigde Nederlanden (zie inzetkaart).
De tweede verandering betrof diftongering, waardoor de uu veranderde in ui. Ook
deze verandering is volgens Kloeke afkomstig uit het zuiden, in het bijzonder uit
Brabantse steden als Antwerpen. In Noord-Nederland is de diftongering begonnen
in Amsterdam. De opkomst van Amsterdam rond 1600 en het verval van de culturele
hoofdstad Antwerpen (Val van Antwerpen in 1585) veroorzaakt de komst van veel
zuidelijke immigranten die tegelijk ook hun cultuur meenemen. Op grond van allerlei
gegevens uit de zestiende en zeventiende eeuw (o.a. grammatica's en rijm) stelt
Kloeke vast dat rond 1600 overal in Holland de monoftong uu nog dominant was,
met uitzondering van Amsterdam waar er sprake was van ‘symptomen eener
beginnende ui-uitspraak’ (Kloeke 1927: 110). Kloeke beargumenteert vervolgens
uitgebreid dat de diftongering zich vanuit Amsterdam over
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de noordelijke Nederlanden heeft verspreid. Beide veranderingen rekent Kloeke tot
1
wat hij noemt: ‘de Hollandsche expansie’.
In de voorafgaande periode zijn adel en geestelijkheid hun culturele dominantie
in de Nederlanden langzaam maar zeker kwijt geraakt aan het patriciaat. Amsterdam
wordt het wereldlijke centrum van de noordelijke Nederlanden. Patriciërs en
ambtenaren met hun ‘algemeen-beschaafde’ kanselarijtaal nemen de rol van adel
en clerus over. Als gevolg van het feit dat volgens Kloeke veranderingen in de
volkstaal vooral veroorzaakt worden door taalverschijnselen uit de superieur geachte
taal van de cultureel dominante groep van de bevolking, dringt de diftong ui vanuit
de Amsterdamse patriciaatstaal geleidelijk door in de volkstaal. Hoewel deze
diftongering zich volgens hem in de Nederlands dialecten vanuit Amsterdam heeft
verspreid, heeft de verandering van uu naar ui niet alle dialecten bereikt. De
uu-gebieden op de muis-kaart zijn de gebieden waar de diftongering in 1927 (nog)
niet was doorgedrongen.
De conclusie die Kloeke in dit zeer gedetailleerde en goed gedocumenteerde
onderzoek trekt, is dat in de Noordelijke Nederlanden een verschijnsel uit de taal
van het sociaal dominante patriarchaat uit Amsterdam van rond 1600 zich geleidelijk
in de volkstaal heeft verspreid in een golfvormige beweging. Tevens heeft deze
verandering zich vastgezet in de standaardtaal. Buiten die ‘cirkel’ ligt het restant
van het uu-gebied en daar weer buiten ligt het restant van het oudere oe-gebied.
Deze twee veranderingen, (oe → uu, gevolgd door uu → ui), zijn beide afkomstig uit
het Zuid-Nederlandse taalgebied dat tot rond 1600 het dominante gebied was in de
Nederlanden. De implicatie van deze visie is dat taalveranderingen de
maatschappelijke situatie weerspiegelen en dat sprekers uit een lagere sociale
2
klasse de taalverschijnselen van een hogere klasse overnemen in hun dialect.

3 Reflexieve pronomina in dialecten van het Nederlands
Laten we de zojuist beschreven situatie op de muis-kaart van Kloeke eens vergelijken
met de in het kleurenkatern van deze aflevering weergegeven (Kaart 2 en Kaart 3)
SAND-kaarten (Barbiers et al. 2005, SAND I). Op deze kaarten wordt de distribute
gepresenteerd van het reflexieve pronomen zich(zelf) in de dialecten van het
Nederlands aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Deze kaarten geven een
duidelijk beeld van de verschillende reflexieve pronomina die in de Ne-

1

2

De verwachting op grond van deze analyse zou kunnen zijn dat het ui-gebied in de loop van
de tijd groter wordt, afhankelijk van de productiviteit van het proces van diftongering. We
kunnen dit min of meer controleren aan de hand van het verschil tussen Kloekes muis-kaart
uit 1927 en de muis-kaart uit FAND-II (Goossens et al. 2002). Deze laatste kaart is gebaseerd
op het materiaal van het Goeman-Taeldeman-van Reenen-project dat in de tweede helft van
de twintigste eeuw is verzameld. Op die kaart (kaart 70, FAND-II, p.155) zien we dat het
ui-gebied in Nederland een heel klein beetje groter is geworden in vergelijking met Kloekes
kaart. In het gebied ten westen van Arnhem en Nijmegen is muus veranderd in muis. Het
moes-gebied blijft gelijk: ten oosten en noord-oosten van de IJssel (korte oe) en in de
Nederlandse province Limburg (lange oe).
‘Zoo zien we dus bij de taalvoortplanting een afzakken der taalvormen en taalklanken van de
toppen der massa naar het laagste niveau’ (Kloeke 1927: 16). Deze analyse vertoont
overeenkomsten met de etnologische theorie dat rituelen en tradities vaak ‘gezonken
cultuurgoed’ zijn, en niet zo zeer de manifestaties van oeroude volkskenmerken.
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derlandse dialecten worden gebruikt en de distributie van de verschillende vormen.
De kaarten zijn tot stand gekomen op basis van mondelinge (en telefonische)
interviews met dialectsprekers op 267 plaatsen in het Nederlandse taalgebied. De
dialectsprekers werd onder andere gevraagd om de zinnen ‘Jan herinnert ZICH dat
verhaal wel’ en ‘Eduard kent ZICHZELF goed’ in hun dialect te vertalen.
De eerste zin bevat het inherent reflexieve werkwoord herinneren. Dit werkwoord
vereist een zwak reflexief pronomen. Kaart 2 (SAND: 68a) laat zien dat in de
dialecten het zwakke reflexief pronomen van de derde persoon enkelvoud drie
verschillende vormen kan aannemen: zich, hem ('m) en zijn eigen (z'n eigen). De
vorm uit de standaardtaal, zich, vinden we vooral in het oosten van Nederland, in
de beide Limburgen en in het Noord-Hollandse deel van de randstad. De niet
specifiek reflexieve vorm hem treffen we aan in Friesland en omstreken, in de
Belgische provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en in
Frans-Vlaanderen. De vorm z'n eigen komt voor in het midwesten van het taalgebied:
de provincie Antwerpen, het westen van Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en
Utrecht.
In de tweede zin - Eduard kent zichzelf goed - heeft het reflexief pronomen de
grammaticale functie van direct object. In dit geval is een sterke vorm van het reflexief
pronomen vereist. In het Standaardnederlands is dit de vorm zichzelf. Zoals blijkt
uit Kaart 3 (SAND: 69b) treffen we deze vorm ook aan in de dialecten in het oosten
van het taalgebied en in de streek rond Amsterdam. Friesland en omstreken kiezen
voor hemzelf, West- en Frans-Vlaanderen maken vooral gebruik van zijn zelve, en
de rest van het taalgebied geeft de voorkeur aan zijn eigen. In Vlaams-Brabant en
Vlaanderen zien we enkele keren ook de vorm zijn eigen zelve.
In Barbiers & Bennis (2003, 2004) hebben wij gepoogd het voorkomen van deze
vormen en de verschillen tussen sterke en zwakke reflexieve pronomina te
beschouwen tegen het licht van de theorie over gebonden anaforen. Sterk versimpeld
komt die analyse erop neer dat reflexieven een complexe woordgroep vormen met
een pronominale voorbepaling (hem, zijn, ze/se) en een reflexieve kern (zelf, eigen).
Bij sterke reflexieven moet de reflexieve kern lexicaal aanwezig zijn, terwijl bij zwakke
reflexieven de kern leeg kan blijven.
Opvallend op Kaart 3 is de hoge frequentie (meer dan de helft van de dialecten)
van de vorm zijn eigen. Deze vorm wordt vaak beschouwd als een ‘platte’ vorm die
wijst op taalverloedering (zie ook Bennis et al. 2004, hoofdstuk 3). Aan de andere
kant valt op dat deze possessieve vorm, bestaande uit een bezittelijk
voornaamwoord, gevolgd door het possessieve eigen een unieke vorm is binnen
de Germaanse talen. Waar zich en zichzelf direct aansluiten bij het Duitse sich en
de vorm hem(zelf) aansluit bij het Engelse systeem van reflexivisatie (himself), daar
vertegenwoordigt zijn eigen een uniek Nederlandse vorm van reflexiefvorming. Voor
taalliefhebbers die streven naar een ‘zuivere taal’ hebben we hier dus een dilemma.
De keuze gaat tussen een inheemse, ‘platte’ vorm of een ‘ontleende’ vorm (een
germanisme of anglicisme). Voor de neutrale taalbeschouwer en de taalkundige is
de systematische diversiteit in de keuze voor een reflexief pronomen vooral een
interessant onderzoeksobject. Voor de theoretische consequenties verwijs ik naar
Barbiers & Bennis 2003, 2004). In dit artikel zal ik proberen om in vergelijking met
Kloekes muis/muus/moes analyse te komen tot enig inzicht in de distributie van de
verschillende reflexieve vormen.
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4 Een Duitse expansie
Recent is er in de literatuur enige aandacht besteed aan de opkomst van de
zich-vormen in de geschiedenis van het Nederlands (Boyce Hendriks 1999, Postma
2004, Van der Sijs 2004: 481 e.v.). In het Middelnederlands was er nog geen speciale
vorm voor reflexieve pronomina en werden persoonlijke voornaamwoorden gebruikt
om te verwijzen naar een antecedent binnen dezelfde zin (type: hy heeft hem
bekeerd). Dit is nog steeds in het hele taalgebied gebruikelijk bij zwakke reflexieve
pronomina van de eerste of tweede persoon (ik herinner me ...). Het lijkt erop dat
men rond de zestiende eeuw bij sterke reflexieven een reflexief element ging
3
toevoegen: het intensiverende zelf en/of het possessieve eigen. Op een intuïtieve
manier valt deze ontwikkeling te begrijpen. Bij pronomina van de eerste en tweede
persoon kan geen verwarring ontstaan over de verwijzing want er wordt - reflexief
of niet - altijd naar spreker resp. hoorder verwezen. Bij zwakke pronomina bij inherent
reflexieve werkwoorden ontstaat er ook geen verwarring aangezien het werkwoord
c.q. de constructie bepaalt dat het pronomen reflexief moet worden geïnterpreteerd.
Het probleem ligt bij sterke reflexieven van de derde persoon. Als er geen
gespecialiseerde reflexiefvorm aanwezig is, dan is een zin als Eduard kent hem
goed ambigu tussen een lezing waarin hem verwijst naar een buiten de zin gelegen
antecedent (in dat geval is hem een persoonlijk voornaamwoord) of naar het binnen
de zin gelegen subject Eduard (een reflexief pronomen).
Het reflexief pronomen sich, dat afkomstig is uit het Hoogduits, was aan de rand
van het Nederlandse taalgebied reeds vanaf de vroege Middeleeuwen aanwezig.
Het komt voor in de Wachtendonkse Psalmen (tiende eeuw) en het komt voor in
middeleeuwse teksten uit Limburg, Gelderland en Utrecht. Postma (2004) beschrijft
gedetailleerd de opkomst van sick of zich in de vijftiende eeuw in Drenthe in juridische
teksten. In 1420 is zich zo goed als afwezig en worden persoonlijke
voornaamwoorden als reflexief gebruikt; aan het eind van deze eeuw heeft zich het
ruim gewonnen van de persoonlijke voornaamwoorden. In de niet-oostelijke dialecten
blijven tot op de dag van vandaag het persoonlijke voornaamwoord hem of vormen
van het type zijn zelve, zijn eigen en hem zelf gebruikelijk voor reflexieve verwijzing
van de derde persoon enkelvoud mannelijk. De vraag ontstaat dan waarom het aan
het Rijnlands ontleende zich in de zeventiende eeuw is uitgegroeid tot de
standaardvorm. Het lijkt in tegenspraak met de in het werk van Kloeke ontwikkelde
hypothese dat taalverandering verloopt vanuit de sociaal-cultureel dominante groep
taalgebruikers (vanaf de zeventiende eeuw het patriciaat in de randstad) naar lagere
sociale groepen en de volkstaal. Het Hollands was prestigieus en dominant, maar
de Hollandse dialecten gebruiken in meerderheid de reflexiefvorm zijn eigen.
Van der Sijs (2004) geeft verschillende redenen waarom zich deel van de
standaardtaal kon worden. Ten eerste waren de bijbelvertalingen in deze periode
van grote invloed op de standaardtaal en het is bekend dat er een aantoonbare
oostelijke invloed bestond op deze vertalingen. Desalniettemin is de Statenvertaling

3

Bij eigen wordt daarbij het persoonlijk voornaamwoord omgezet in een bezittelijk
voornaamwoord, corresponderend met de possessieve eigenschappen van eigen.
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verre van consequent in het gebruik van zich versus hem, haar etc. in een reflexieve
context. Postma verwerpt deze hypothese dan ook vanwege het feit dat minder dan
de helft van de relevante reflexieve contexten in de Statenvertaling van 1641 ook
daadwerkelijk een zich-vorm laat zien.
De tweede reden die Van der Sijs presenteert is het grote aantal contacten in de
randstad tussen Nederduits en Oostelijk Nederlands sprekenden en de
oorspronkelijke bevolking. Door deze contacten zou zich binnengedrongen zijn in
de standaardtaal. Deze contacten kwamen tot stand via immigratie en toenemende
handelscontacten. De vraag is of deze gedachte strookt met Kloekes visie op
taalverandering. Het betreft hier, in tegenstelling tot de komst van een culturele elite
uit de zuidelijke Nederlanden (zie paragraaf 2), de immigratie van lagere sociale
groepen als ambachtslieden en arbeiders. Het lijkt onwaarschijnlijkdat deze groep
immigranten er in slaagde om het reflexief pronomen zich als een prestigieuze vorm
4
in te brengen in het Nederlands van het patriciaat van de zeventiende eeuw.
De derde reden die Van der Sijs aanvoert voor de opkomst van zich in de
standaardtaal is het feit van de bovengenoemde desambiguering. Verscheidene
zeventiende-eeuwse taalkundigen wezen op dit feit, zoals Ampzingh, Leupenius en
Van Heule. Van der Sijs besluit uiteindelijk tot de volgende, in de lijn van haar betoog
passende conclusie: ‘waarschijnlijk wilden de taalbouwers graag dat het Nederlands
dezelfde vormenrijkdom kreeg als het Duits en het Latijn, met de tegenstelling sich
- ihn, se - eum en voor het Nederlands zich - hem' (Van der Sijs 2004:484).
Op basis van een gedetailleerde, sociolinguistische studie stelt Boyce Hendriks
(1999) dat de verandering van hem naar zich gezien moet worden als een
verandering van onder (de volkstaal) naar boven (de standaardtaal) als gevolg van
massale immigratie van arbeiders en ambachtlieden uit het oosten. Postma
ondersteunt deze visie met een studie naar de opkomst van zich in Drenthe. Hij laat
bovendien zien dat deze taalverandering mogelijk gemaakt is door een intern talige
ontwikkeling in het systeem van de persoonlijke voornaamwoorden.
Vanuit een sociolinguïstisch perspectief zijn er nu dus drie mogelijkheden:
a) zich heeft een positie in de standaardtaal verworven doordat het er in geslaagd
is als een prestigieuze vorm binnen te dringen in de taal van het patriciaat van
de Randstad, en vooral van Amsterdam (Kloeke);
b) zich is een standaardvorm geworden omdat de taalbouwers het een interessante
vorm vonden (Van der Sijs);
c) zich is de standaardtaal binnengedrongen via massale immigratie vanuit het
oosten van zich-sprekenden uit de lagere sociale klassen (Boyce Hendriks,
Postma).

Gedetailleerd onderzoek naar primaire bronnen uit de zeventiende eeuw zou
uitsluitsel kunnen geven over de manier waarop deze op zichzelf vrij uitzonderlijke
Duitse ontlening zijn beslag kreeg. Er is echter een andere manier om enig zicht te
krijgen op deze materie. Net als Kloeke deed in zijn Hollandsche Expansie kunnen
we ook kijken naar de dialecten van het Nederlands om er achter te komen hoe de
opkomst van zich is verlopen; we kijken dan naar de geografische neerslag

4

Een mogelijke, alternatieve verklaring is dat niet het Duits van de immigranten maar het Duits
van de culturele elite in Duitsland een rol gespeeld heeft. Aanwijzingen daarvoor ontbreken
echter.
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van de verbreiding van zich. Als we de muis-kaart vergelijken met de zichzelf-kaart,
dan valt op dat het oe-gebied vrij goed overeenkomt met het kerngebied van zichzelf:
het oosten van het taalgebied dat tevens het gebied is dat in 1589 geen deel
uitmaakte van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (zie Kaart 1; inzet). Dit
gebied stond vooral onder invloed van het Duits. Het is daarom niet verwonderlijk
dat de Duitse expansie van sich vanuit het dominante Hoogduits ook de oostelijke
Nederlandse dialecten heeft bereikt. Zoals Postma laat zien heeft dit proces in
Drenthe plaats in de vijftiende eeuw.
Het Nederlandse uu-gebied voor het woord ‘huis’ (westen van Groningen, Drenthe,
Overijssel, Gelderland en het oosten van Utrecht) is bij de reflexieven een
overgangsgebied waar zichzelf, hemzelf en zijn eigen naast elkaar voorkomen. Het
ui-gebied correspondeert vrij aardig met het gebied waarin de dialecten kiezen voor
zijn eigen, en tenslotte vormt ook hier West-Vlaanderen een apart gebied (uu en
zijn zelve). Hoewel er een aantal verschillen zijn (bijvoorbeeld Zeeland) lijkt er sprake
van grofweg dezelfde grenzen of isoglossen, Het grote verschil zit in de
standaardtaal. Waar Kloekes verhaal ondersteund wordt door het feit dat de
standaardtaal ook gebruik maakt van de prestigieuze ui, vormt het verschijnen van
het oostelijke zich in de standaardtaal een serieus probleem - althans als zich niet
door schrijftaal en/of grammatici via de standaardtaal verbreid is. Beide
ontwikkelingen spelen in dezelfde tijd rond 1600. Daaraan gekoppeld is een ander
verschil. We kunnen er van uitgaan dat zich(zelf) in de zeventiende eeuw langzaam
maar zeker is opgenomen in het prestigieuze Nederlands. Veelzeggend is het feit
dat vooraanstaande Amsterdammers als Hooft en Vondel op latere leeftijd in hun
oudere teksten hem in zich veranderen. Als Kloeke gelijk heeft, dan zou dit aanleiding
kunnen of zelfs moeten zijn om te veronderstellen dat vanuit Amsterdam zich zich
zou verspreiden over de omringende dialecten, tezamen met de ui. Op de
zichzelf-kaart zien we dat dit echter nauwelijks het geval is. Rond Amsterdam zijn
wel een aantal zich-dialecten, maar in vergelijking met de diftongering is er bij de
reflexieven met of nauwelijks sprake van een Hollandse expansie.
Uit deze overwegingen kunnen we de volgende twee conclusies trekken:

a) vormen van de standaardtaal zijn niet noodzakelijk afkomstig uit de taalvariëteit
van de sociaal-culturele elite;
b) verspreiding van een taalverschijnsel hoeft niet plaats te vinden van ‘boven’
naar ‘beneden’; ten eerste lijkt de verspreiding van zich in de standaardtaal en
van daaruit in de taal van de elite eerder een taalverandering van ‘beneden’
naar ‘boven’; en ten tweede is de uiteindelijke opname van zich in de dominante
taalvariëteit in Amsterdam geen garantie voor een cirkelvormige verspreiding
over dialecten en stadstalen.

De nogal tentatieve conclusie die ik uit dit geheel trek, is dat de verbreiding van
taalveranderingen slechts in beperkte mate wordt bepaald door sociolinguistische
factoren. Het verschil tussen diftongering en reflexivisatie ligt waarschijnlijk in de

5

De reden om in deze vergelijking de zichzelf-kaart (Kaart 3) te nemen en niet de zich-kaart
(Kaart 2) is het feit dat zijn eigen geen zwakke variant kent en veel ‘zijn eigen dialecten’ in
de zwakke variant de voorkeur geven aan een niet-possessieve vorm als hem of zich.
Daarnaast is het zo dat de desam-bigueringstendens vooral speelt bij de sterke reflexieven
(zie boven).
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taalkundige aard van deze veranderingen. Bij het proces van diftongering gaat het
om een vrij algemene regel (uu → ui) die zich kan verspreiden in een uniform gebied
(het uu-gebied). Bij reflexivisatie gaat het om een algemeen, taal-intern probleem
(ambiguïteit, veranderingen in het pronominale systeem) dat op verschillende
manieren kan worden opgelost. Voor de sterke reflexieven zijn de vormen zijn eigen
of hemzelf zeker zo adequaat als de vorm zichzelf. Telkens een pronominaal element,
gevolgd door een min of meer reflexief element. Het gaat daarbij om een lexicale
uitbreiding van het pronominale systeem; de keuze tussen possessief of
niet-possessief, tussen ontlening of uitbreiding van het bestaande, endogene systeem
is betrekkelijk willekeurig.
Dat uiteindelijk in die race zichzelf de strijd voor een plekje in de standaardtaal
heeft gewonnen, lijkt toch met helemaal toevallig. Alleen zichzelf heed een
herkenbaar reflexieve variant in zwak-reflexieve contexten. Dit is vooral van belang
voor constructies waarin zwakke reflexieven voorkomen in niet-inherent reflexieve
constructies. Zo is het verschil tussen Jan laat zich vallen en Jan laat hem vallen
onmiddellijk duidelijk. Zouden we zwakke reflexieven markeren met een pronomen
als hem (zoals in Friesland, West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant), dan
verdwijnt bovengenoemd onderscheid vormelijk en treedt het ambiguïteitsprobleem
6
op. De dialecten met zijn eigen kennen niet een geschikte zwakke variant, zoals
blijkt uit het feit dat het zijn eigen gebied van Kaart 2 sterk gereduceerd is op Kaart
2. In plaats van zijn eigen op Kaart 3 vinden we meestal zich (Nederland) of hem
(Vlaanderen) op Kaart 2. Vanuit de interne systematiek waarin sterke en zwakke
reflexieven van de derde persoon bij voorkeur specifiek gemarkeerd worden, is
zich(zelf) de optimale kandidaat. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de andere
varianten met geschikt zijn, want anders hadden de Nederlandse dialecten met
massaal vastgehouden aan zijn eigen, zijn zelve of hemzelf. Het is in dat verband
opmerkelijk dat de meerderheid van de dialecten in de kern van het Nederlandse
taalgebied zo'n vierhonderd jaar na de opkomst van het Duitse zich in de
Nederlandse standaardtaal zijn blijven vasthouden aan de Nederlandse vorm zijn
eigen.
Vanuit deze optiek is het niet verwonderlijk dat de verspreiding van zichzelf niet
langs dezelfde lijnen verloopt als de diftongisering van de uu. De dialecten hebben
in hun ontwikkeling het gat in het paradigma voor reflexieve pronomina van de derde
persoon op verschillende manieren gedicht. Zodra dat gat gedicht is, bestaat de
aanleiding voor de taalverandering niet langer en is er geen eoede reden om de
ene vuller te vervangen door de andere.
De vraag blijft over waarom de standaardtaal uiteindelijk de voorkeur heeft gegeven
aan zich(zelf). In de zeventiende eeuw moeten de verschillende varianten in het
dominante gebied aanwezig geweest zijn. Of de introductie van zich(zelf) in de
standaardtaal nu komt doordat de randstad-elite de oostelijke vorm zich(zelf)
overneemt van het geïmmigreerde proletariaat (van ‘beneden’ naar ‘boven’; maar

6

Dat in het geval van inherent reflexieve werkwoorden het persoonlijke voornaamwoord optreedt
in Vlaamse en Friese dialecten (vgl. SAND I, kaarten 68a,b, 69a), terwijl in geen enkel dialect
het persoonlijk voornaamwoord gebruikt wordt bij transitieve werkwoorden (SAND I, kaart
69b) kan worden verklaard uit het ambiguïteitsprobleem. Bij inherent reflexieve werkwoorden
als herinneren is er geen sprake van mogelijke ambiguïteit. Waarschijnlijk is dat ook de reden
dat in een taal als het Engels dit soort werkwoorden niet reflexief gemarkeerd is.
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zie voetnoot 4) en deze vorm vervolgens deel gaat uitmaken van de standaard of
omdat de taalgeleerden uit die tijd zich realiseerden dat zich(zelf) de optimale
oplossing vormde voor het reflexiefprobleem en deze vorm vervolgens introduceerden
als deel van de standaard, valt op grond van de beschikbare gegevens niet uit te
maken. Wel is duidelijk dat Kloekes hypothese over taalverandering niet zonder
meer kan worden toegepast op de opkomst van zich(zelf) in de Nederlandse
standaardtaal.
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Hans den Besten
Kloeke en het Afrikaans
Abstract - This article discusses G.G. Kloeke's contribution to Afrikaans studies. On
the basis of historical and Indonesian data it is argued that Kloeke was right in
assuming that Modern Dutch diphthongization had not run its full course among the
early colonists yet. Kloeke's hypothesis concerning the Southern South Hollandic
characteristics of the Cape Colonial founder dialect is defended against J. du P.
Scholtz's criticism, although it is argued on the basis of Dutch loanwords in
Indonesian, Sinhala, etc. that the ‘South Hollandic’ appearance of the phonology of
Afrikaans diminutives need not be South Hollandic at all. Yet, more research is
needed as well as an approach free of netherlandocentricism.

1 Inleiding
Omdat ik me met het Afrikaans bezighoud, wordt mij soms door neerlandici gevraagd
of ik ‘het boek van Kloeke’ (over het Afrikaans) ook ken. Wat het geval is. Maar als
ik me in Zuid-Afrika enigszins positief over dat boek (Kloeke 1950) uitlaat, wordt me
bijna steevast gevraagd of ik de kritiek van J. du P. Scholtz ken. Wat ook het geval
is. Nog nooit is mij in onze contreien gevraagd of ik Kloeke (1950) ken, en zo ja,
wat ik dan van de kritiek van Scholtz vind. Men is zich er hier - lijkt het - nauwelijks
van bewust dat Kloekes hypothese over het stichtersdialect van het Afrikaans in
Zuid-Afrika bij de toenmalige grootmeester van de Afrikaanse historische taalkunde
1
op forse weerstand is gestuit, wat tot in de jongste handboeken doorwerkt.
Vanuit de huidige tijd gezien is dat raar. Want tot in de jaren '8o van de vorige
eeuw was men in Zuid-Afrika gewoon om verschijnselen in het Afrikaans als het
maar even kon, met behulp van welke variëteit van het West-Germaans dan ook te
verklaren. Je zou dus verwachten dat Kloekes hypothese over een zuidelijk
Zuid-Hollands stichtersdialect met open armen was ontvangen. Maar wie Scholtz
(1950 [1963]) leest, zal moeten toegeven dat het allemaal met zo eenvoudig ligt al hoeven we hem niet in al zijn conclusies te volgen.
We zijn inmiddels gewend om het Afrikaans minder door een Nederlandse bril te
bekijken. Ik zal daarom openen met een kwestie die veel met de creoolse
geschiedenis van het Afrikaans te maken heeft en toch zo Nederlands is als wat:
de diftongering. Scholtz en Kloeke zijn het hier met elkaar eens, maar Kloeke heeft
hierover dingen gezegd die belangrijk zijn voor een andere discussie, namelijk die
over de vraag of het Zeeuws mede ten grondslag ligt aan het Afrikaans. Zie hiervoor
paragraaf 2. Vervolgens bespreek ik Kloekes hypothese over het zuidelijk
Zuid-Hollands karakter van het Afrikaans (par. 3) en Scholtz' kritiek daarop (par. 4).
In paragraaf 5 zal ik ingaan op de historische afleiding van de Afrikaanse dimi-

1

Zie Raidt 1983 en 1991 en Ponelis 1990 en 1993.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

212
nutiefvormen (wat voor Scholtz een belangrijk punt is), en in paragraaf 6 op nieuwe,
voor Kloeke voordelige data. Hierna komen nog een paar opmerkingen over
substraatwerking in de fonologie van het Afrikaans (par. 7).

2 Geen Zeeuws maar Vroeg Nieuwhollands
Hoewel het debat over de vraag of het Zeeuws (mede) ten grondslag ligt aan het
Afrikaans, eigenlijk allang - mede, zo niet vooral, dankzij Kloeke - met nee
beantwoord is, spookt dit idee nog steeds een beetje rond. Ik wil het daarom hier
apart aan de orde stellen.
De Zeeuwse hypothese komt voort uit twee observaties, lijkt me: (a) Het Afrikaans
2
kent net als het Zeeuws een nominatief ons ‘wij’. (b) In het Khoekhoe-Afrikaans
wordt/werd de ui-1 vaak gerealiseerd als een [y].
Kloeke bespreekt deze zaak in paragraaf 4 van hoofdstuk 3 (p. 211-220) en komt
tot de conclusie dat de Zeeuwse hypothese weinig om het lijf heeft: typisch Zeeuwse
klankverschijnselen ontbreken in het Afrikaans. Verder ontbreken Zeeuwse
pronomina zoals wulder ‘wij’, julder ‘jullie’, zulder ‘zij (mv.)’, als ook typisch Zeeuws
woordmateriaal zoals kachel ‘veulen’, juun ‘uien’, enzovoort. En wat betreft het
gebruik van de monoftong [y] in ui-1-woorden in het Khoekhoe-Afrikaans, stelt Kloeke
zich op het standpunt dat we hier met restanten van een oudere toestand te doen
hebben, die toe te schrijven is aan het feit dat het zuidelijk Zuid-Hollandse
basisdialect van het Afrikaans dat hij in zijn boek postuleert, de diftongering pas laat
moet hebben aangenomen. Hij verwijst voor bewijsmateriaal naar Kloeke (1927:
98-99). Aangezien Kloeke er vast van overtuigd was dat Van Riebeeck en de zijnen
al diftongeerden, komt hij met de suggestie dat de Khoekhoen hun Nederlands van
lagere, nog niet diftongerende klassen in de koloniale samenleving geleerd moeten
hebben. Daar kunnen Zeeuwen bij gezeten hebben, maar net zo goed
Zuid-Hollanders.
Mij is niet zo duidelijk of Van Riebeeck en de zijnen al volledig diftongeerden en
ook ben ik van mening dat Kloeke de zaak een beetje onderschat als hij bij de
[y]-woorden van het Khoekhoe-Afrikaans denkt in termen van ‘relicten’ (met name
p. 53-54). Maar hij heeft zonder meer gelijk met zijn aanname dat veel kolonisten
oorspronkelijk nog niet (of niet volledig) diftongeerden. Evidentie daarvoor wordt
besproken in paragraaf 2.1, terwijl ik in paragraaf 2.2 wat aanvullend bewijs uit
Indonesië zal bespreken.

2.1 De diftongering in Zuid-Afrika
In het standaard-Afrikaans zijn er net als in het standaard-Nederlands relicten van
de West-Germaanse [i:] en [u] te vinden, als ook restanten van de [y]. Daar zitten
een paar gevallen bij die specifiek voor het Afrikaans zijn, zoals stiebeuel ‘stijgbeugel’,
waarvoor Kloeke Zuid-Hollandse parallellen weet te bieden. (Zie verder Kloeke
(1950: 45-47, 52-54) en de aanvullingen die Scholtz (1950 [1963]: 235-236) biedt.)

2

De <oe> in Khoekhoe ‘Hottentots’ geeft een difrong [OE] weer.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

213
Nu blijkt uit Rademeyer (1938: 49-51) dat in het Khoekhoe-Afrikaans van zijn tijd
de [y]-uitspraak, zoals in huus, tuus, uut, muus, ‘onder die ouer geslag so goed as
algemeen’ was, ‘dog minder gewoon onder die jongeres’, terwijl de <ui>-uitspraak
veel meer onder de Rehoboth-Basters (Namibië) gehoord werd dan onder de
Griekwa's (Zuid-Afrika). Daarnaast werd bij uitzondering ook wel [ui] en [io] gehoord
(bijv. boeitekant en loois). Maar Rademeyer zat met één probleem: hij had geen [i]
3
i.p.v. <y> [= <ij>] gehoord.
Links (1989: 18-21) komt met een gelijksoortig verhaal voor het Afrikaans van
Namakwaland (Noordwest-Kaap), waar ook Khoekhoe-Afrikaans gesproken wordt.
Hij geeft een lange lijst woorden waarin een [y] optreedt, waaronder: afsluut, juus,
ruumhartig, etcetera. Verder constateert hij het gebruik van een hypercorrecte [y]
voor de ui-2: bu, fluut, lu, sluer, enzovoort. Ook hier is de monoftong typisch voor
de oudere generaties. Relicten van de West-Germaanse [i:] heeft Links niet
gevonden.
De vraag is dan allereerst of er toch niet ergens relicten van de West-Germaanse
[i:] in het Khoekhoe-Afrikaans gevonden kunnen worden. Dat blijkt inderdaad
mogelijk.
Kloeke (1950: 215) wijst op het woord stief ‘veel, volop’ bij de Rehoboth-Basters
(Rademeyer 1938: 123) en op de woorden mien ‘mij’ en biina in een verhaal dat in
het proefschrift van T.H. le Roux (1910) geciteerd wordt. Van Rensburg (1984:345)
meldt uit recenter onderzoek onder de Griekwa's de vorm alti:t ‘altijd’ en in een
boekje dat handelt over de Griekwa's (Van Zyl 1947: 4, 9) vond ik nabie als bijwoord
en als voorzetsel. Bij Links (1989: 21) wordt een potentieel hypercorrect kl[i]ma i.p.v,
kleinma ‘jongere zuster van je moeder’ gemeld. En Vedder (1927: 12, n. 2) wijst er
op dat Wuras in zijn midden-negentiende-eeuwse catechismus in het Korana (een
Khoekhoese taal) een leenwoord bli ‘blij’ lijkt te gebruiken. Recent onderzoek heeft
sporadische gevallen van ongediftongeerde [i], zoals in konien, aan het licht gebracht
in Springbok en omgeving in Namakwaland (waar de reeds genoemde Links geen
onderzoek gedaan heeft) en in het West-Kaapse dorp Mamre en ook bij de
islamitische gemeenschap in Kaapstad (Van Schalkwyk 2005).
Er is dus nog wel evidentie voor een oudere [i:] of [i], maar het is mondjesmaat.
De [i] is in Zuid-Afrika blijkbaar eerder gediftongeerd, misschien omdat de diftong
<ei/ij> dichter bij de tweeklanken van het Khoekhoe staat dan de <ui>.
De volgende vraag is dan of er in het Kaaps Nederlands Pidgin van de Khoekhoen,
een voorloper van het Khoekhoe-Afrikaans, ook gevallen van ongediftongeerde [y]
4
en [i] gevonden kunnen worden. Dat kan inderdaad. Evidentie voor [y] is: Suugum
‘zuigen’ en suugen ‘id.’ (1688, Meister 1692: 253); [...] krup der ard [...] ‘[...] verdwijnt
[IN] de aarde [...]’ en (met ontronding) Dieber ‘Duivel’ (beide

3

4

Gezien de fonetiek van het Afrikaans ga ik er van uit dat omzetting van <ui> en <ei/ij> in [y]
resp. [i] fonologisch onwaarschijnlijk is. Het zou in beide gevallen [i] moeten zijn. Bovendien
blijkt uit de diftongische substituten voor <ui> dat het samengestelde karakter van deze klinker
geen probleem vormt, of gevormd heeft (want [oi] en [ui] gaan waarschijnlijk op een oudere
variant [Oi] terug). Vgl. ook par. 2.2.
De verwijzingen hebben de volgende vorm: periode, jaar of dag van optekening, manuscript
of publicatie, eventueel plus moderne editie (aangeduid met een jaartal). Bijvoorbeeld: ‘1778,
Schumann 1783: 110’ of ‘1778-1781, Schumann 1783; 1975: 93’.
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1694, Langhanß 1705: 119); drief, driefbi ‘wijn’ (ook hier met ontronding; drie
Khoekhoese woordenlijsten rond 1700, zie Nienaber (1963) sub wyn II); en
5
Dütschmann ‘Nederlander’ (1712-1717, Büttner 1716(?); 1970: 41).
Evidentie voor de [i] dateert al uit 1655: in de Khoekhoese woordenlijst in De
Flacourt (1658: 5[6]) staat het lemma ‘Cloche Brito’, waar cloche waarschijnlijk ‘stolp’
betekent. De bevraagde Khoekhoen dachten echter een brijpot te zien. De overgang
van bripot in brito is verder geheel klankwettig (Den Besten 2004: 104). Andere
voorbeelden zijn: ‘Boebasibier, lac’ [= ‘melk’], dat wil zeggen boeba si bie(r) ‘koe
zij(n) drank/melk’ (1673, Ten Rhyne 1686; 1933: 154) en altit ‘altijd’ (1708, Bövingh
1712: 9). - Overigens is er ook bewijs voor diftongering onder de Khoekhoen: beidden
‘bijten’ (1688, Meister 1692: 253).
Als in de zeventiende en vroege achttiende eeuw ongediftongeerde [y] en [i] nog
voorkwamen bij de Khoekhoen was dit waarschijnlijk ook het geval bij de kolonisten.
Kloeke (1950: 292) noemt de volgende i-gevallen bij Van Riebeeck, die hij als
Hollandse relicten interpreteert: andivi, iser, isere poth, iver, iverigh, waaraan Scholtz
6
(1950 [1963]: 236) nog twee gevallen van lupert toevoegt. Bij Van Riebeecks
opvolger Wagenaer vond ik Nochal vuul en slobberigh weer (23 mei 1662, Wagenaar
1662; 1973: 3) en Vuul weer (28 juni 1662, id., p. 10) en met ongediftongeerde i:
Tigersbergh (in de Kaapse kopie vs. Tijgerbergh in de Haagse kopie: 8 nov. 1662,
id., p. 34); viver (6 en 10 aug. 1673, id., p. 86 en 87) en nog eens Tigersberch (28
7
jan. 1665, id., p. 185).
Overtuigender zijn echter de volgende gevallen uit een brief d.d. 25 september
1699 van de Zweedse militair Olof Bergh aan gouverneur W.A. van der Stel, met
een aanhangsel geschreven door de tuinier Jan Hartogh (Mossop 1931: 66-72,
even pagina's). In Berghs brief staat - met ongediftongeerde [y]: de Cuulen, gebruckt
‘gebruikt’ (twee maal); en met ongediftongeerde [i]: te krigen, assien ‘azijn’, de tiger
Hoeck en de tigerhoeck, en sien ‘zijn’ (persoonsvorm). In het aanhangsel staat nog
kruden.
Enigszins vergelijkbaar is de brief van 17 januari 1712 van korporaal Jan Jansen
(waarschijnlijk een Duitser) met de volgende gevallen: hus ‘huis’ (6x), vogelstrus
‘struisvogel’, butten ‘buiten’, en blif ‘blijf’, kright ‘krijgt’, schiet ‘schijt’ (pv.), te

5
6

7

Het laatste woord, in de zeventiende/achttiende eeuw doorgaans met <ui> of <uij/uy>
geschreven, bestaat nu nog: Duusman ‘blanke, Afrikaner’.
Kloeke verwijst naar de oude, Nederlandse editie van Van Riebeecks dagverhaal. Op iverig
na kunnen alle woorden, met hulp van de registers, worden opgespoord in de nieuwe editie
van Bosman & Thom 1952-1957. Diezelfde registers leveren ook nog op: andivij, disigh,
iserhout, soldieboecken, tiger, viandigh en Lupaertsbergh, Lupaertsgeberghte, Lupaertsbergen.
En buiten de registers om vond ik nog vianden (in deel III: 87, 88, 98). Zie ook Van der Merwe
(1958: 4-5, 15), die - zonder het expliciet te zeggen - suggereert dat Van Riebeeck nog niet
volledig diftongeerde. Mogelijke bevestiging hiervoor vormt het rijmpaar bij ~ Quellerij in het
opschrift dat Van Riebeeck blijkens zijn autobiografische aantekeningen (gekopieerd door
een van zijn zoons) opgesteld had voor de grafsteen van zijn vrouw, Maria de la Queillerie,
dochter van een Franstalig predikant (Bosman 1952: 31).
Vergelijk ook het briefje d.d. 31 januari 1661 van Pieter van Meerhoff aan Van Riebeeck (in
Kloeke 1950; 322-323, en Godée Molsbergen 1916: 46). Van Meerhoff was ‘van Coppenhagen’
maar kan een Duitser geweest zijn. Ik geef de relevante woorden zonder verder commentaar:
wie ‘wij’ (4x), mein (vnw.), sein ‘zijn’ (pv.), meil, sein ‘zijn’ (vnw., 2x). Uit een door Van Meerhoff
bijgehouden reisverslag van 1664, waarin ook evidentie voor diftongering zit, haalde Kloeke
(p. 324) nog: siende ‘zijnde’, verbliven, rickelyck - en rijnosters, waar gezien het accent op
de tweede lettergreep geen tweeklank bedoeld kan zijn.
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schiten ‘te schijten’ (Van Oordt 1956; 99-100). Uit hezelfde jaar meldt Van Oordt
(1948: 36) nog twee gevallen van tieger en uit dezelfde periode iser, iserwerk, isere
(1705-1714) en spikers (1707-1720).
Blijkens de volgende gevallen kwam niet-diftongeren nog in de Jaren '30 van de
achttiende eeuw voor: ‘Duynen or dunnen: sandy regions, [...]’ (1733-1741, Mentzel
1785; 1921: 30) en ‘[...] to carry the corpse to the “Duunen” [...]’ (idem, p. 114). Het
kan hier echter om een relict gaan. Evenals bij ieverige en iever (1754 resp. 1795),
zoals geciteerd door Van Oordt (1948: 36). In modern Afrikaans zijn iewer en iewerig
in ieder geval relicten, evenals tier (< tiger), terwijl iester ‘ijzer’ (standaard-Afrikaans
yster) van de Oostkaap bekend is (zie Scholtz 1950 [1963]: 235).

2.2 De diftongering in Indonesië en Sri Lanka
Uit Nederlandse leenwoorden in het Indonesisch blijkt dat ook de kolonisten in
Zuidoost-Azië aanvankelijk niet of nog niet consequent diftongeerden. Mijn gegevens
komen uit Teeuw (1996).
Afgezien van speciale gevallen als kakus ‘w.c.’ en biskut ‘beschuit, biscuit’ hebben
[y]-woorden en oudere leenwoorden met een <ui-1> een [i]-klank, terwijl
<ui-2>-woorden een [ui] hebben. Gevallen met een [i] voor een <ui-1> zijn: beskit
of biskit ‘beschuit, biscuit’, beslit ‘(benoemigs)besluit, officiële aanstelling’, bis, dim
‘duim, inch’ en setip ‘stuip(en)’, enzovoort. Hierop sluiten de volgende [y]-woorden
aan: bestir ‘bestuur’, biro ‘bureau, kantoor’, milo, setir ‘stuur, [stam v.] (be)sturen’,
sirsak, enz. De <ui-2> wordt vertegenwoordigd door duit ‘duit, geld’ en p(e)luit
‘fluit(je), sirene’, puing ‘puin, ruïne’, sepuit ‘spuit’.
Bij de diftong <ij/ei> zien we hetzelfde beeld: oudere leenwoorden met een <ij>
hebben een [i]; <ei>-woorden hebben een [E], soms ook [Ei], [Ai]. Gevallen met een
ongediftongeerde [i] zijn: dusin ‘dozijn’, gardin of gordin, lim, lin, lis, mil, Nil, setrika
8
‘strijkijzer, [stam v,] strijken’, enz. <Ei>-woorden met een [E] zijn: bredel
‘(pers)breidel, [stam v.] breidelen’, sekedeng ‘scheiding (in het haar)’, pelester
‘pleister’, enzovoort, en met een diftong: domein, prei of bawang perai ‘prei’, sep(e)rai
of sep(e)rei ‘sprei’, enzovoort.
In latere leenwoorden sluiten <ui-1> en <ij> zich bij de <ui-2> en de <ei>aan:
beskuit of biskuit ‘beschuit, biscuit’, besluit ‘(benoemings)besluit, aanstelling’,
enzovoort resp. es, garden(g) of gorden(g), keker, lem, les, mel, sespan ‘zijspan’
enzovoort en perai ‘vrij’, partai, enzovoort. Zoals te zien is, bestaan er door
9
herontlenen dubbelvormen, zoals lim en lem ‘lijm’.
Ondanks deze latere laag zijn de oorspronkelijke Nederlandse monoftongen nog
goed in het Indonesisch te herkennen. Je zou dus verwachten dat dit ook geldt voor
de Nederlandse leenwoorden in het Sinhala van Sri Lanka (eertijds Ceylon). Maar
in het beperkte materiaal van Sannasgala (1976) en Peeters & Sannasgala (1975)
lijken de enige gevallen van niet-diftongeren leenwoorden uit het Maleis en/of het
Creools Portugees: dusima ‘dozijn’ en stirikka-ya of (i)strikka-ya

8
9

Setrika moet via het Creools Portugees in het Maleis zijn gekomen.
Ik herhaal dat ik monoftongering van <ui> en <ij> tot [y] (> [i]) resp. [i] onwaarschijnlijk vind
(vgl. n. 3). Bovendien vertonen <ei> en de <ui-2> in het Indonesisch klankwaarden die
voorspellend zijn voor het lot van de gediftongeerde [i] en [y] van de jongere leenwoorden.
Vormen als mil en dim moeten daarom van vóór de diftongering zijn.
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‘strijkijzer’, al zou bakkare ‘bakker’ terug kunnen gaan op bakkerie. Het aantal van
één diftongerend ui-1-woord en vier diftongerende ij-woorden (als we drie evident
uit het Engels komende gevallen niet meerekenen) is te gering om enige conclusie
te kunnen trekken.

2.3 Conclusie
De Indonesische data bevestigen de zeventiende- en achttiende-eeuwse gegevens
uit Zuid-Afrika. Het Kaaps Hollands moet daarom een conglomeraat van
diftongerende en niet-diftongerende variëteiten zijn geweest. Kloeke had dus gelijk,
al moet erop gewezen worden dat de boven geciteerde vaandrig Olof Bergh (ook
qua afkomst) moeilijk tot de laagste milieus gerekend kan worden.
Dat de [y] lange tijd in het Khoekhoe-Afrikaans bewaard kon worden, heeft
overigens minder met milieu en meer met geografische scheiding te maken: na de
pokkenepidemie van 1713 - en soms al eerder - trokken belangrijke delen van de
Kaapse Khoekhoen zich in het binnenland terug. Hun Pidginnederlands - dat
misschien alleen maar bij de [i] aan het diftongeren was vanwege de overeenkomst
met diftongen in hun eigen taal - ging mee het binnenland in en onttrok zich daarmee
aan de invloed van het Kaaps Nederlands, dat [i] en [y] aan het diftongeren was.
Het Khoekhoe-Afrikaans, dat zich uit het Kaaps Nederlands Pidgin ontwikkelde,
was daarom lange tijd een [y]-dialect. Uiteindelijk kreeg het Kaaps Hollands, dat wil
zeggen het Afrikaans van blank en zwart in de Kaapkolonie en in het noordoostelijke
Transgariep-gebied toch weer invloed op het Khoekhoe-Afrikaans, zodat de
diftongering van de [y] op gang kwam. Men zou dit de Kaapse expansie of een
speciaal geval van de Hollandse expansie kunnen noemen. (Kloeke zou overigens
gruwen van deze benaming.) Dat er verzet moet zijn geweest tegen deze
verandering, bewijst de hypercorrecte substitutie van [y] voor de ui-2 in het
Namakwalandse Afrikaans.
Hiermee hebben we een interessanter scenario dan de Zeeuwse hypothese,
waarvan Kloeke heeft aangetoond dat die - vriendelijk gezegd - behoorlijk zwak
staat.

3 Het Hollandse stichtersdialect volgens Kloeke
De discussie over de diftongering in het Afrikaans vormt het begin van een 167
pagina's tellend hoofdstuk, hoofdstuk 2, waarin Kloeke ‘[o]p zoek’ gaat ‘naar het
stamland van het Afrikaans’ (Kloeke 1950: 41-207). In dit hoofdstuk komt hij
langzaam tot het idee dat zuidelijk Zuid-Hollands ten grondslag ligt aan het Afrikaans
- zonder dat hij van mening is dat het Afrikaans daarmee totaal verklaard is: hij ruimt
plaats in voor invloeden vanuit de schrijftaal. Kloeke was dus niet eenzijdig. Dit blijkt
eens te meer uit de titels van het derde hoofdstuk en de daarin bevatte paragrafen.
Het derde hoofdstuk beoogt een ‘[p]recisering van het probleem: berust het Afrikaans
op de organische ontwikkeling van één enkel dialect?’ In dat hoofdstuk bespreekt
hij eventuele invloed van oostelijke dialecten, de positie van het Utrechts, Zeeuwse
reminiscenties (die hij, zoals reeds besproken, adequaat weg verklaart), eventuele
Vlaamse invloeden, en de verhouding tot het Bra-
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bants (paragraaf 2 tot en met 6). Hierna komt een paragraaf met de stelling-achtige
titel: ‘Het Afrikaans is niet karakteristiek-Noordhollands gekleurd, maar toont de
meeste verwantschap met het dialect van zuidelijk Zuid-Holland’. De titel van de
laatste paragraaf is al even karakteristiek, maar nu in telegramstijl: ‘Tweeslachtigheid
van het Afrikaanse taalsysteem; “deftige” en “gemeenzame” taal.’ In deze laatste
paragraaf laat Kloeke zien dat het Afrikaans vol zit met woorden die uit de schrijfof schooltaal komen. Hiermee worden colloquiaal-Hollandse woorden, zoals beneje,
en Zuid-Hollandse vormen, zoals broje en hoeje, vermeden. In het vierde hoofdstuk
laat Kloeke echter zien dat de Zuid-Hollandse trekken van het Afrikaans niet aan
een grote immigratie van Zuid-Hollanders in de zeventiende eeuw geweten kan
worden, want die kwam nooit boven de 27% (en bleef vaak daaronder). Hij
concludeert daarom dat de Zuid-Hollandse basis voor het Afrikaans gelegd is in de
periode Van Riebeeck (1652-1662), toen de Zuid-Hollandse groep rond Van Riebeeck
een maatschappelijk en cultureel overwicht had. Deze taalvariëteit is door de overige
Hollanders en Nederlanders - en door de Duitsers en Scandinaviërs - overgenomen
en doorgegeven, waarbij kinderen een cruciale rol gespeeld moeten hebben. De
constante stroom van Nederlandse ambtenaren en onderwijs en de bijbel moeten
hebben bijgedragen aan de ‘verdeftiging’ van het Kaaps Nederlands waardoor bij
sommige woorden het Zuid-Hollandse karakter toch weer verloren ging.
Het idee dat in slechts tien jaar het stichtersdialect gevormd was, heeft wat
avontuurlijks - al lijkt dit niet onmogelijk. Bovendien waren met het vertrek van Van
Riebeeck noch de Zuid-Hollandse maatschappelijke bovenlaag noch de in Van
Riebeecks tijd geboren kinderen onmiddellijk verdwenen, terwijl de nieuwe
commandeur, Zacharias Wagenaer [= Wagner], als Duitser taalkundig waarschijnlijk
minder gewicht in de schaal legde - ook al kende hij goed Nederlands.
Kloekes bewijsmateriaal voor het Zuid-Hollandse karakter van het Afrikaans is te
omvattend dan dat er een samenvatting van te geven is die hem recht doet. Ik zal
me daarom beperken tot een paar voorbeelden. Hierbij moet in de gaten gehouden
worden dat Kloeke niet atomistisch redeneert, maar per verschijnsel nagaat of het
in het Zuid-Hollandse beeld past. Of iets ook buiten zuidelijk Zuid-Holland voorkomt
doet daarbij niet terzake: het gaat erom waar de grootste concentratie van met het
Afrikaans overeenstemmende verschijnselen optreedt.
Een duidelijk geval in dezen is het verschil tussen leeg ‘laag’ en laai ‘la’. Leeg,
een recessieve variant in het Afrikaans, komt voor op de Zuid-Hollandse eilanden
10
- al kan de grens vroeger noordelijker hebben gelegen. Laai en de variant laoi
daarentegen komen in het Zuid- en het Centraal Hollands voor, en zelfs een beetje
ten noorden van het IJ. Kloeke spreekt hier van een Zuid-Hollands-Utrechtse variant,
die als vernieuwing in Noord-Holland is doorgedrongen. Tezamen zijn deze twee
verschijnselen alleen in zuidelijk Zuid-Holland te lokaliseren. Typisch Zuid-Hollands
zijn verder bijvoorbeeld heuning ‘honing’, bietjie ‘beetje’. Deze woorden, samen met
zog ‘zeug’, pêrs ‘paars’, akers ‘eikels’, koei ‘koe’ en nuut ‘nieuw’, die allemaal sterk
aan het Afrikaans doen denken, zijn gezamenlijk thuis in zuidelijk Zuid-Holland.
Kloeke ziet er echter geen been in om botter en skottel

10

Ook: leegte ‘laagte’, leegwater ‘laagwater’.
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en woon, somer en koning aan beginnend ABN in de steden (dus ook die in
Zuid-Holland) toe te wijzen. Hij bekijkt zijn eigen hypothese dus genuanceerd.
Daarentegen noemt hij het Afrikaanse diminutiefstelsel met zijn universeel gebruik
van de ie (-ie, -pie, -kie, -jie, -(e)tjie) typisch Zuid-Hollands.

4 Scholtz' kritiek
Onmiddellijk in 1950 kwam in Zuid-Afrika de kritiek van J. du P. Scholtz uit (Scholtz
1950 [1963]). Het is een zeer gedetailleerd stuk en het loopt uit op een alternatieve
hypothese: volgens Scholtz gaat het Afrikaans grotendeels terug op een
bovenregionaal Hollands koine waarin nog veel Hollands-dialectale vormen
toegestaan waren. Dit koine heeft zich in de loop der eeuwen verder ontwikkeld,
maar het Afrikaans is rond 1800 van het Nederlands geïsoleerd geraakt en heeft
dus alle verdere ontwikkelingen in de richting van het ABN niet meer meegemaakt.
(Zij het dat er later toch nog al wat ABN-woorden ontleend zijn.)
Nu hoeven Kloekes school- en schrijftaal en Scholtz' bovenregionale Hollands
elkaar niet te bijten, maar Scholtz heeft blijkbaar iets tegen het begrip ‘schrijftaal’,
zonder dat hij (althans mij) weet duidelijk te maken wat daar fout aan is. Ook bij
Scholtz moeten de verschuivende normen ten aanzien van [o], [O] en [ø] (somer,
botter en seun) ergens vandaan komen. Dat schrijftaalvormen via de beschaafde
spreektaal de Kaapkolonie zullen zijn binnengekomen, zal zeker zo zijn, maar heeft
Kloeke dat dan ontkend? Dat woorden zoals somer en vogel van het begin af tot
de Kaapse spreektaal behoord kunnen hebben (Scholtz 1950 [1963]: 251-252),
spoort aardig met wat Kloeke daarover zegt (Kloeke 1950: 99). En waar die
spreektaal in zijn verhaal ontbreekt, kun je die toevoegen, zonder de Zuid-Hollandse
11
basis te hoeven opgeven. Kortom, Scholtz is soms aan het muggenziften. Het is
dus niet vreemd dat Ponelis (1990: 8), die overigens Scholtz volgt, op de
overeenkomsten tussen de beide hooggeleerden wijst.
Scholtz zit overigens met een probleem: hoe komt het dat het Afrikaans, dat uit
dit bovenregionale koine is voortgekomen, zoveel Zuid-Hollandse trekken heeft?
Het antwoord dat hij geeft, is jammer genoeg onbevredigend: ‘En dat Afrikaans
soms opvallend ooreenstem met die dialekte van suidelike Suid-Holland is [...]
begrypelik as ons bedink dat die taal van hierdie gebied veel minder aangetas is
deur die “opgeboude” beskaafde Nederlands as die taal van die gebied tussen
Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Utrecht. In baie opsigte kan Suid-Afrika en
suidelike Suid-Holland as tipiese relikgebiede beskou word.’
Dit is natuurlijk geen verklaring, want waarom zou zuidelijk Zuid-Holland, dat ook
in de zeventiende en achttiende eeuw geen achterafgebied was, zich onttrokken
hebben aan de verdere ontwikkeling richting het ABN? De regionale verschillen, zo
kan men tegen Scholtz' opvatting inbrengen, kunnen net zo goed teruggaan op
oude dialecttegenstellingen.

11

Dit muggenziften kan soms irritatie opwekken, bijvoorbeeld wanneer Scholtz (p. 237) erop
wijst dat lay ‘la’ (vergelijk afr. laai) vóór 1600 ook bij de Haarlemmer Van Linschoten gevonden
kan worden. Aangezien dit niet in strijd is met het betreffende woordkaartje bij Kloeke (1950:
71), komt dit nogal zeurderig over. Voor Scholtz is blijkbaar van belang dat sommige woorden
ook Noord-Hollands kunnen zijn, terwijl dat voor Kloeke geen probleem is - althans geen
probleem hoeft te zijn.
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Nu wil dit nier zeggen dat alles wat Scholtz beweert maar terzijde gelegd kan worden.
Zo wijst hij erop dat de variant teiken ‘teken’ historisch ook buiten het zuidelijk
Zuid-Hollandse gebied voorkomt, dat een gewoon boerenwoord als big geen
Afrikaans is, dat afr. toon ‘teen’ niet Zuid-Hollands maar typisch Amstellands is, dat
Zuid-Hollands koon niet Afrikaans is, dat bepaalde Afrikaanse woorden zoals
(vis)hoek eerder Noord-Hollands zijn, en dat het ontbreken van stier naast bul ‘stier’
niet Zuid-Hollands is. Niet dat ik hier erg van onder de indruk ben, maar er dringt
zich wel de vraag op: hoe bewijs je Kloekes gelijk c.q. Scholtz' gelijk? Het antwoord
daarop zou kunnen luiden: volgens de methode die Kloeke zelf toepaste. Daarvoor
zal in ieder geval nog veel meer woordmateriaal doorgenomen moeten worden.
In de volgende twee paragrafen wil ik echter aandacht besteden aan Scholtz'
kritiek op Kloekes behandeling van de verkleinwoorden en aan een aantal potentieel
voor Scholtz lastige feiten, die Scholtz overigens grotendeels zelf heeft opgegraven.

5 De diminutieven
Scholtz moet weinig hebben van Kloekes stelling dat de Afrikaanse diminutieven
aansluiten bij de Zuid-Hollandse. Kloeke denkt hier aan het universele gebruik van
een <ie> in de allomorfen van de verkleinuitgang, maar Scholtz werpt tegen dat
Zuid-Hollandse vormen zoals borrechie ‘bordje’ of dinchie ‘dingetje’ niet Afrikaans
zijn. (Vergelijk ook Ponelis 1990.)
Nu is Kloeke zich hiervan bewust, maar hij interpreteert deze vormen als latere
veranderingen in patria. Ik heb in Den Besten (2000) deze zaak onderzocht en ben
toen tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is om de verschillende Zuid-Hollandse
vormen met -chie, -tie, enzovoort af te leiden van een systeem zoals we dat kennen
uit het Kaaps Afrikaans, waarin -tjie, {d/t}+-jie en -etjie nog worden uitgesproken
met een tj-achtige klank. De zaak ligt overigens enigszins ingewikkeld, omdat in
noordelijk (en dus standaard) Afrikaans door spreiding van het palatale kenmerk
van de diminutiefuitgang over sommige stammen en door latere depalatalisatie van
tj de volgende on-Zuid-Hollandse varianten zijn ontstaan: deurkie (schrijf deurtjie),
i

i

12

ho nkie (schrijf hondjie), ka kie (schrijf katjie) en kommikie (schrijf kommetjie).
Toch is enige voorzichtigheid geboden. Aan het eind van mijn artikel wijs ik in

12

Er zijn een paar aanspreekvormen en daarmee verwante naamwoorden die eindigen - lijkt
het - op een diminutief -(t)ie: (a) de aanspreekvormen skattie ‘schat’, boetie ‘1. broer [tegen
'n jongere broer], 2. maat’, matie ‘maat, vriend’, kattie ‘poes’, en (b) de nomina boetie ‘1. broer,
2. vriend’, kattie ‘poes’. [Kattie is minder gebruikelijk dan kietsie.] Het is onduidelijk of dit
Engelse invloed is of dat dit oorspronkelijke verkleinwoorden zijn. In het laatste geval mogen
ze vergeleken worden met de verkleinvormen op -tie die in de K1aapse bronnen gevonden
kunnen worden (bijv. tabeties ~ tabeetjes ‘begroeting(sgeschenk)’. In Zuid-Hollandse dialecten
komt -tie ook voor, maar alleen na r en l, voor zover ik weet. Etymologisch is het Nederlandse
dialectwoord boetie/boetje, waarschijnlijk boe-tie/tje. Als dat klopt is boet '1. broer, 2.
[aanspreekvorm voor jongere] broer of vriend’ toe te schrijven aan metanalyse: de [t] van het
verkleinsuffix is geanalyseerd als deel van de simplexvorm. Uit boet is dan weer met vocatief
-a ontstaan: boeta, een aanspreekvorm voor een [vooral oudere] broer of een andere
manspersoon.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

220
een op het allerlaatst toegevoegd soort naschrift op het feit dat bijna overal ter wereld
waar het Nederlands zich in koloniën gemanifesteerd heeft, -tje zich in leenwoorden
en in Nederlands-Creoolse woorden voordoet als -tjie. Het is onwaarschijnlijk dat
overal Zuid-Hollanders taalkundig de boventoon voerden, terwijl er geen aanwijzingen
zijn dat -tjie ooit over heel Holland in gebruik was (eerder het tegendeel). Daarom
lijken hier universeel-linguïstische tendensen aan het werk geweest te zijn, misschien
soms ondersteund door substraatinvloeden
Ik begin met West-Indië, waar eerst de provincie Zeeland en later de stad
Amsterdam een grote rol gespeeld heeft. Beide regio's staan niet bekend om een
13
-tjie-diminutief en toch vinden we in West-Indië -tjie of varianten daarvan: (a) -ki
in het Sranantongo, zoals in bonki ‘boon’, kaniki ‘kannetje’, komki ‘kom(metje)’ maar [k] mag vóór [i] palataliseren, zoals door popki, poptyi ‘beeld’ bevestigd wordt
(Sordam & Eersel 1985), (b) -chi ([tši]) in het Papiamentu, zoals in bèchi ‘bed,
tuinbed’, kòmchi/kònchi ‘kom(metje), mok’, renchi ‘ring’ (Joubert 1999), (c) -tši in
het Negerhollands, zoals in bon[tši] ‘boon’, kanin[tši] ‘vaatwerk’, kikintši ‘kuiken’,
pobitši ‘baby’ (De Josselin de Jong 1926), en (d) -ki in het Berbice-Nederlands, zoals
14
in beki ‘een beetje’, blumki/blunki ‘bloem’, kongki ‘kom’ (Kouwenberg 1991).
In Oost-Indië vinden we -tje als -t(s)ji: (a) in het Sinhala onder andere bônci ‘boon’,
minci ‘muntje’, pocci ‘pot’ (Peeters & Sannasgala 1975: 267), (b) in het Indonesisch
onder andere buncis, boncis ‘boontjes, bonen’, karcis ‘kaartje’, laci ‘la’, neces, necis
‘netjes, keurig’, panci ‘pan(netje), tarcis ‘taartje(s)’ (Teeuw 1996).
In al deze gevallen moeten eenzelfde soort processen een rol hebben gespeeld
als die bij ons op basis van ouder Frans sta[dž]e en asper[dž]e staatsie resp.
sperzie-hebben opgeleverd (vergelijk ook ouder plantagie, bagazie). En bij het
Maleis/Indonesisch kan een rol gespeeld hebben, dat in deze taal een syllabe met
een sjwa op woordniveau gevolgd moet worden door een syllabe met een volle
klinker. (Andere mogelijke substraatinvloeden heb ik nog niet onderzocht.) Dit sluit
Kloekes Zuid-Hollandse scenario niet uit, maar er zijn nieuwe factoren bijgekomen
die te maken hebben met tweedetaalverwerving van het Nederlands gekoppeld aan
eventuele substraatinvloeden. Anders dan ik in (2000) meende, kunnen de Afrikaanse
diminutiefvormen dus geen argument vormen voor Kloekes hypothese over het
stichtersdialect, al zijn ze er ook niet mee in strijd.

6 Eventueel voor Scholtz problematische feiten
We moeten dus hoe dan ook op zoek naar meer gegevens die de ene of de andere
hypothese (dus Kloeke of Scholtz) ondersteunen. Het aardige of het curieuze is nu
dat Scholtz zelf zuidelijk Zuid-Hollands materiaal aandraagt dat aan het Afrikaans
doet denken.
In een artikel uit 1943 wijst hij erop dat de werkwoorden bly ‘blijven’, hê ‘hebben’
(historisch ook hewwe) en gee ‘geven’ en het participium gegee ‘gegeven’ ook

13

14

Pée 1936-1938 geeft wel een paar sporadische gevallen met -tjie in het Zeeuwse dialectgebied
maar dit was voor hem blijkbaar onvoldoende reden om dit als variant in zijn kaarten op te
nemen.
De herkomst van de [k] in deze Berbice woorden is me nog niet helemaal duidelijk, maar
vergelijk eng. Yankee, dat van Jantje zou komen.
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gevonden kunnen worden in West-Voorne, Vlaardingen en Noord-Beveland en dat
gesê ‘gezegd’ en lê ‘legt/ligt’ gevonden kunnen worden in de Neder-Betuwe (Scholtz
1965: 89, n.33, vgl. ook n. 32). Overigens staat in zijn citaten voor Vlaardingen ê
en gee en voor de Neder-Betuwe gezĕ en lĕĕ . In een artikel uit 1964 citeert hij
a

ongeveer dezelfde gegevens; hewwe (Ridderkerk), he , gē(West-Voorne), en blij,
ê, gee (Vlaardingen). (Zie Scholtz 1970; 55-56.)
Aanvullend materiaal biedt Van Rijn (1914: 89): de Afrikaanse woorden aand
‘avond’, oor ‘over’, glo ‘geloven’ wijst deze toe aan het Hollandse platteland, wat
redelijk vaag is. Maar door een preciserende verwijzing naar zijn eigen vader maakt
hij duidelijk dat deze vormen in ieder geval in zijn geboortedorp Bleiswijk gehoord
konden worden, waarmee we weer in zuidelijk Zuid-Holland zitten.
Overigens zijn gee en hê al bekend uit het Kaapse Pidgin, zij het uitgebreid met
een verbaal suffix -me, dat vermoedelijk oorspronkelijk een Kaaps-Khoekhoes
nominalisatiesuffix is geweest: geme/gemme ‘geven’, hemme ‘hebben’ (Den Besten
15
1987). Gee(+ -me) gaat zelfs terug tot 1655 blijkens de volgende twee ingangen
bij De Flacourt (1658: 59): ‘Donner Ghemé’ en ‘Donnez moy Ghemaré’. Ghemé is
de gesuffigeerde vorm. Ghemaré is ndl./afr. gee + kh. ma ‘geven’ + de Khoekhoese
imperatiefmarkeerder re.

7 Substraat en lokale fonologie
In paragraaf 5 is al aangegeven dat het belangrijk kan zijn om mogelijke
substraatinvloeden in de fonologie van het Afrikaans aan te wijzen. En er is natuurlijk
veel meer substraatwerking dan dat ene potentiële geval, (eventuele Maleise invloed
bij-tje(s) > -tjie(s)): zo is de depalatalisatie van de tj-klank in verkleinwoorden
waarschijnlijk het hypercorrecte gevolg van een tegenregel, die bedoeld was om
het noordelijk Afrikaans te ontdoen van de palatalisatie van [k] en [x] vóór voorklinkers
(kerk > kjerk > tjerk; gee > gjee > sjee). Deze palatalisatie zelf was waarschijnlijk te
danken aan Khoekhoes substraat. (Vergelijk Den Besten 2000.)
Ook kan het voorkomen dat Nederlands-dialectale fonologie en substraat c.q.
plaatselijke ontwikkelingen elkaar ondersteunen of gelijksoortige effecten geven.
Een zo'n geval betreft de incidentie van de korte e en de korte i. Het Afrikaanse
lexicon vertoont een aantal opvallende afwijkingen van het ABN-lexicon: lê ‘liggen,
leggen’ zal waarschijnlijk met verbazen maar sit ‘zitten, zetten’ misschien wel. Andere
gevallen met <e> in plaats van <i> zijn: ek ‘ik’, ken ‘kin’ en wen ‘winnen’, terwijl <i>
in plaats van <e> voorkomt in mis ‘mest’ en vóór de velaire nasaal in woorden als
bring, dink, hings, hingsel, skink ‘(in)schenken’, wink (nw. en ww.). Van sommige
woorden wordt echter ook een variant met <e> erkend: wenk (nw.) mag ook en
wenkbrou en skenkel zijn beter dan winkbrou resp. skinkel, wat op late ontlening
aan het Nederlands zou kunnen duiden. (Vergelijk ook de leenwoorden denke en
denkbeeld.) Vormen als bring komen waarschijnlijk - hoewel misschien niet allemaal
- uit Nederlands dialect. Of dat ook voor ek of ken geldt,

15

Hemme ‘hebben’ is alleen bekend als hulpwerkwoord. Dit spoort niet met het onveranderlijke
hulpwerkwoord het van het standaard Afrikaans, maar in ouder Afrikaans kon de infinitief van
het hulpwerkwoord ook hê zijn, zoals bij het hoofdwerkwoord.
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weet ik niet. Hierbij moet echter verdisconteerd worden dat zich aan de Kaap
natuurlijk ook nieuwe fonologie ontwikkeld heeft, al dan niet onder invloed van
substraat. Zo is het in colloquiaal Afrikaans niet ongewoon om de korte /E/ te
verhogen (en enigszins te centraliseren - de Afrikaanse /I/ is namelijk sjwa-achtig):
Engelse/Ingelse, en/in. Woorden als bring, dink zouden dus ook een lokale
ontwikkeling kunnen zijn. Omgekeerd kan in niet-standaard Afrikaans [I] worden
omgezet in [E], Bijv. kind/kend. Dit zou te danken kunnen zijn aan substraatwerking,
gezien de volgende leenwoorden in het Indonesisch: b(e)lek ‘blik(je)’, bengkel
‘werkplaats, winkel’, seng ‘zink’ en sekedeng ‘scheiding (in haar)’ (vergelijk Teeuw
16
1996). Onderzoek zal moeten uitwijzen of de [E] van ek ‘ek’, ken ‘kin’, enzovoort
hier iets mee te maken heeft.
Of dit laatste nu zal lukken of niet, het zal hoe dan ook nodig zijn om ‘oude’ en
‘nieuwe’ fonologie van elkaar te onderscheiden, want alleen zo kan er een zinvolle
discussie gevoerd worden over de hypotheses van Kloeke en Scholtz betreffende
17
het stichtersdialect.

8 Conclusie
De uitkomsten van het voorafgaande kunnen met de volgende zinnetjes worden
samengevat: de Hollandse expansie heeft een interessante uitloop in Zuid-Afrika.
Kloekes stichtersdialect heeft waarschijnlijk meer te betekenen dan Scholtz en
Ponelis voor mogelijk houden. Maar het bewijs is nog lang niet rond. De factor
substraat mag daarbij niet vergeten worden.
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Kaart 2 SAND-kaart ZICH (68a). Zwak reflexief pronomen als object van inherent reflexief
werkwoord.
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Kaart 3 SAND-kaart ZICHZELF (69b). Reflexief pronomen als object van transitief werkwoord.
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Kaart 4: Apocope (Kloeke 1919)
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Kaart 5: Slot-sjwa in adjectief op -l
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Kaart 6: Slot-sjwa in nomina op -t
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Kaart 7: Slot-sjwa in nomina op -d
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Kaart 8: Vormen van muur met klinkers met naslag en zonder naslag. Naslag is gewoonlijk
ɔ

u

([ ], in het zuidoosten ook wel [ ] etc. Het noordoosten van Twente (een enkele keer ook
ə

ə

elders) kent vormen van het type [mu ]. Ik interpreteer de [ ] als naslag van de [u] en niet
als rest van de verdwenen /r/. Bron: GTRP, zie van den Berg (2000). Voor de kaarttechniek,
zie Wattel & van Reenen (1996).
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Kaart 9: Vormen van muur met velaire klinker (voornamelijk [u:], [u.] en [u]) en palatale klinker
(voornamelijk [y:], [y.] en [y]). Bron: GTRP, zie van den Berg (2000). Voor de kaarttechniek,
zie Wattel & van Reenen (1996).
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Kaart 10: Tweesyllabige vormen van muur versus eensyllabige vormen in de moderne
dialecten van het GTRP. Voor de kaarttechniek, zie Wattel & van Reenen (1996).
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Kaart 11: Vormen op -uere (-uyre) versus vormen op -ure in het veertiende-eeuwse
Middelnederlands. Voor de kaarttechniek, zie Wattel & van Reenen (1996).
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Evert van den Berg
G.G. Kloeke als mediëvist
Abstract - Apart from being a linguist Kloeke was also a researcher of Middle Dutch
literature. This contribution not only gives an overview of what he has written on the
subject, it also evaluates its relevance for present-day research. Kloeke can be
called a father of modern textual criticism. His greatest merit, however, is in the field
of stylistics. His findings on the subject may well become a point of departure for
renewed investigation of the prosody of Middle Dutch narrative poems.

1 Inleiding
Toen mij werd gevraagd of ik op een aan Kloeke gewijd symposium acte de présence
wilde geven, heeft het mij niet veel moeite gekost daarop positief te reageren. In de
eerste plaats is hij iemand geweest met wiens dialectgeografische werk ik een
duidelijke affiniteit heb, als spreker van een Oost-Nederlands dialect heb ik van zijn
studies over dit onderwerp veelal met herkenning kennis genomen. Bovendien, en
daar gaat het hier om, heb ik bij mijn eigen mediëvistisch onderzoek niet alleen van
zijn bevindingen mogen profiteren, maar daar zelfs in een aantal opzichten op
kunnen voortbouwen.
In deze bijdrage bespreek ik een viertal studies van zijn hand dat zich op het
terrein van de Middelnederlandse literatuur beweegt. Op de eerste, die over de
Reinaert, ga ik wat uitgebreider in; de andere drie, die het Roelantslied, Vanden
levene ons Heren en Karel ende Elegast als onderwerp hebben, worden beknopter
aan de orde gesteld. Daarbij vraag ik me niet alleen af wat hij destijds geschreven
heeft, maar ook wat de relevantie ervan is voor het huidige onderzoek.

2 Kloeke en de Reinaert
Wie ‘Het aandeel van Willem en Aernout in den Reinaert I’ leest, waant zich in een
ver verleden. Het artikel begint met de vaststelling dat Reinaert I uit twee helften
bestaat, A en B, die van Aernout dan wel van Willem afkomstig zijn. Daarbij zou
men - we schrijven 1919 - algemeen de mening zijn toegedaan dat de tweede helft
het oudst is en dat Willem er een begin voor heeft gevoegd. In zijn bijdrage wil
Kloeke aantonen dat het evenwel de eerste helft is die chronologische prioriteit
heeft.
Een eerste argument is van inhoudelijke aard. Zoals Jonckbloet al heeft opgemerkt,
loopt de inhoud tot circa vs. 1892 parallel met het Oudfrans en het is onwaarschijnlijk
dat eerst het niet vertaalde B geschreven zou zijn en daarna het pri-
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ma aansluitende eerste deel in het Frans gevonden zou zijn. Daarbij heeft B juist
in het begin een reeks van toespelingen op gebeurtenissen uit het eerste deel (vss.
1
1943, 1958, 1967, 1977, 1999), wat verklaard moet worden als een recapitulatie
van de hoofdgebeurtenissen in A.
Kloeke ondersteunt zijn hypothese met argumenten die op het taalgebruik
berusten. Om te beginnen komt in A vaak het adjectief fel voor, en heeft B een
voorkeur voor drie- en meervoudige herhalingsconstructies zoals met verdraghen,
no ghedulden no ghedooghen en scalc ende quaet ende vul van grooter overdaet.
Verder komt in het Dyckse handschrift, dat ouder is dan het Comburgse en vrij
mechanisch overgeschreven zou zijn, in A driemaal conste voor en eenmaal conde
tegenover negen maal conde in B. Dat wijst erop dat de ene conde-vorm in A van
de dichter van B afkomstig is, die een reeds aanwezige tekst A heeft doorgenomen.
De spreiding van vrouwe en ver wijst in dezelfde richting: A heeft elf maal vrouwe
en slechts eenmaal ver, terwijl de beide vormen in B even frequent zijn. Hier zal het
ene ver in A weer afkomstig zijn van de dichter van B, die beide vormen bezigde.
De vraag die Kloeke vervolgens stelt, is hoe deze bevindingen met de proloog in
overeenstemming te brengen zijn. Daarbij gaat hij uit van het Dyckse handschrift.
Daar wordt gesteld dat Aernout met het werk is begonnen maar dat het onvolmaket
is gebleven en dat Aernouts opvolger Willem daartoe bij walschen boeken te rade
is gegaan. Dat Aernout naar het Frans heeft gewerkt, klopt, en Willem suggereert
dat hij hetzelfde heeft gedaan om betrouwbaar over te komen, een in de
Middeleeuwen zeer gebruikelijke handelwijze. De tegenspraak tussen in dietsche
was onvolmaket bleven en die Aernout niet en hadde beschreven lost Kloeke op
door met het Comburgse handschrift volschreven te lezen. De tautologie die hiermee
wordt gereconstrueerd, past zoals we al gezien hebben, heel goed bij de dichter
van B. Hetzelfde is het geval met de drievoudige herhaling die grongaerde ende
die dorpren ende die dooren (vss. 32-33). Kortom, zo concludeert Kloeke, Aernout
is begonnen met een vrije vertaling van de eerste Franse branche, Willem heeft het
werk afgemaakt. A is dus het oudst.
In het laatste deel van zijn bijdrage onderzoekt Kloeke of er wellicht delen in A
zijn die op naam van Willem zouden kunnen komen. Het uitgangspunt is dat de
dichter van A zijn Oudfranse bron redelijk op de voet volgde. Nu zijn er inderdaad
plaatsen in A waar de tekst duidelijk afwijkt van het Oudfrans, maar er is er één die
bovendien in het taalgebruik eerder bij B aansluit. Dat is vss. 1524-1641, de
Cantecleer-scène. Deze passage wordt namelijk gekenmerkt door wat Kloeke de
geringere copia verborum van de B-dichter noemt: hij heeft een neiging tot herhaling
van woorden en uitdrukkingen en in de Cantecleer-scène komt veertien keer het
woord groot voor; bovendien telt Kloeke nog eens een vijftal andere woordelijke
2
herhalingen. Omdat dit tekstgedeelte in het Oudfrans ontbreekt, zou het heel goed
door Willem kunnen zijn geïnterpoleerd. Een aanwijzing in deze richting ziet Kloeke
ook in het gegeven dat dit tekstgedeelte heel goed gemist kan worden.
Al deze gegevens wijzen volgens Kloeke in dezelfde richting: eerst was er Rei-

1
2

Kloeke citeert hier de editie van J.W. Muller: Van den Vos Reinaerde. Gent/Utrecht, 1914.
1554 = 1557, 1569 = 1595, 1579 = 1590, 1620 = 1621 en 1621 = 1623.
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naert IA, een tamelijk woordelijke vertaling van het Oudfrans. Daarna heeft Willem
3
IB bijgedicht en IA bewerkt.
De vraag is nu, wat er van de bevindingen van Kloeke de tand des tijds heeft
doorstaan. Welnu, dat lijkt niet veel. Inzichtgevend hiervoor is de dissertatie van
André Bouwman (1991). Evenals Kloeke heeft hij onderzoek gedaan naar de
verhouding tussen Oudfranse Renart en onze Reinaert en geconstateerd dat in
Reinaert IA de desbetreffende dichter zich niet beperkt heeft tot vertalen, maar de
tekst ook creatief heeft uitgebreid. In dit verband noemt hij behalve Bruuns
4
ontsnapping aan de dorpers ook de Cantecleer-scène. Maar de conclusie van
Kloeke dat het eerste deel van Reinaert I door die van de tweede zou zijn bewerkt,
verwerpt hij. Ik citeer:
In beide delen van het Middelnederlandse dierenepos zijn sporen van de
twee Oudfranse grondteksten terug te vinden (redacties ‘BH’en ‘ADFGN’
van branche I alsmede ontleningen aan branches Ia, VI, VIII en X); in
beide delen is sprake van omwerking; en ook de inhoudelijke
accentverschillen manifesteren zich in beide delen. Dit maakt de aanname
van een dubbel auteurschap voor de Reinaert naar ik meen
onwaarschijnlijk (Bouwman 1991: 418).
Daarbij wijst hij ook naar onderzoek met de computer door Willem Kuiper, die heeft
geconcludeerd dat er geen significante verschillen zijn in taalgebruik (Bouwman
1991: 418 n. 161). Nu kan men denken dat de door Kloeke onderzochte
verschijnselen aan computeronderzoek zoals Kuiper dat verricht, ontsnappen. Toen
ik Kuiper de kwestie voorlegde, reageerde deze evenwel als volgt:
Bij wijze van controle voor mijn Ferguutonderzoek heb ik destijds ook de
frequentie van contextongebonden woorden onderzocht in andere
Middelnederlandse teksten, waarvan een dubbel auteurschap zeker is
(o.a. de Walewein) of vermoed wordt (o.a. de Reynaert). Dankzij de
colleges van Lulofs had ik rekening leren houden met de mogelijkheid
dat Willems slot van de Reynaert was toegevoegd aan een reeds
bestaande vertaling van Aernout, al dan niet bewerkt door Willem.
Onderzoek naar de frequentie van contextongebonden woorden in beide
delen leverde geen enkel significant verschil op, alleen het gebruik van
het woord ‘te’ was enigszins verdacht. Dezelfde methode toegepast op
de Walewein en de Ferguut gaf wél significante resultaten; de Beatrijs
was als corpus te klein om langs deze weg een uitspraak te kunnen doen
over het al dan niet apocrief zijn van het slot. Recentelijk heb ik over de
schouder van Jan Burgers meegekeken, die een editie van de Rijmkroniek
3

4

Saskia Daalder (e-mail van 27-10-2004) wees me erop dat Kloeke in de ‘Vita’ achterin zijn
Leipziger dissertatie van 1914 meedeelt
a. dat hij de uitkomsten van zijn onderzoeking over de Reinaert, waarvoor hij ‘mannigfache’
adviezen van Sievers had gekregen, in juni 1911 en februari 1912 aan het koninklijke Duitse
seminarium in Leipzig had voorgedragen;
b. dat hij van plan was geweest de uitkomsten van zijn Reinaert-onderzoek als dissertatie te
publiceren, maar dat dit helaas niet had kunnen doorgaan: ‘zu spät erfuhr ich, daß Herr
Professor J.W. Muller aus Utrecht eine Abhandlung über dasselbe Thema und mit ähnlichem
Ergebnis bereits so gut wie druckfertig hatte.’
Bouwman 1991: 192, ‘Al eerder - met Reinaerts overval op Cantecleers kinderen [...] en
Bruuns ontsnapping aan de dorpers [...] - veroorloofde de Reinaert-dichter zich dergelijke
vrijheden (d.i. creatieve uitbreiding)’.
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voudig te onderscheiden van het werk van Melis. Kort samengevat: 1)
Middelnederlandse auteurs zijn m.i. aan hun woordgebruik herkenbaar;
2) uitputtend onderzoek met behulp van de computer kan die verschillen
aan het licht brengen; 3) als er geen noemenswaardig verschil wordt
waargenomen dan is de kans heel klein dat er toch sprake is van een
5
dubbel auteurschap.
In de standaardeditie van de Reinaert van Besamusca en Bouwman (2002) wordt
dit artikel van Kloeke dan ook niet meer genoemd.
Betekent dit dat al het werk dat door Kloeke is verzet, verouderd is? Gelukkig
niet. In een artikel van Joost van Driel waarin hij een overzicht geeft van de
geschiedenis van het medioneerlandistisch stilistisch onderzoek, noemt hij ook
Kloeke (Van Driel 2003: 105). Weliswaar verwijst hij niet naar de hier besproken
studie - gezien het doel te zeer uit de tijd? -, maar naar bijdragen over het
Roelantslied en Vanden levene ons Heren, die hierna aan de orde zullen komen,
en de observaties waarvan Kloeke daarin verslag doet, hebben ons nog steeds iets
te zeggen.

3 Kloeke en het Roelantslied
Zoals gezegd heeft Kloeke zich ook met het Roelantslied bezig gehouden: in 1940
publiceerde hij een diplomatische editie van de zogenaamde Rotterdamse
fragmenten van dit werk, die in 1933 boven water waren gekomen. Daarbij schreef
hij een uitgebreide inleiding. Daarin bepaalde hij de plaats van de fragmenten in de
gang van het verhaal en vulde hij de lacunes tussen de fragmenten op aan de hand
van de reeds bekende fragmenten (Kloeke 1940a).
Ongemeen interessant is de slotparagraaf ‘Aesthetische waardering van het Mnl.
Roelantslied’. Kloeke zet zich daarin om te beginnen af tegen Kalff, die in zijn uitgave
in de Middelnederlandsche epische fragmenten de breedsprakigheid van ons
Roelantslied en de verdere inferieure kwaliteiten ervan hekelde. Dit oordeel is
volgens Kloeke ongegrond, omdat Kalff zich daarbij op de tekst van het volksboek
baseerde, dat een veel later stadium uit de ontwikkeling vertegenwoordigt dan de
6
fragmenten. Verder nuanceert hij de mening van Van Mierlo, die tot het oordeel
was gekomen dat ‘het verhaal van den dood der drie helden: Olivier, Tulpijn en
Roelant, niets van de grootschheid heeft van het Fransch’. Ter toelichting citeert hij
een deel van de door Van Mierlo zelf uitgegeven tekst. Daarin valt volgens hem
‘een rhythme [te beluisteren], dat een waarlijk dichter verraadt’. De dichter geeft
weliswaar een zakelijk, soms zelfs nuchter relaas, maar Kloeke meent dat ieder die
de betrokken passage leest, onder de bekoring moet komen van de grote zuiverheid
van toon. Een oordeel waar ik van harte mee instem.
Het meest belangwekkend is echter dat hij ‘een zeer eigenaardige golving [meent]
waar te nemen, die zo voelbaar periodisch is, dat men geneigd is aan strofevorming
te denken’: hij ziet een zekere regelmaat in de groepering van de verzen die in de
richting wijst van acht- en vierregelige strofen, waarvan de achtregelige zonder
enige kunstbewerking in tweeën verdeeld kunnen worden (Kloeke 1940a:

5
6

E-mail d.d. 7-4-2004.
Vgl. ook Van Dijk 1981, dl. 1: 148-153.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

242
114-117). Kloeke aarzelt evenwel te concluderen dat de strofische vorm op hoge
ouderdom wijst. Dat er plaatsen zijn waar de strofentheorie niet lijkt op te gaan,
verklaart hij door het gedrag van latere ‘rijmelende en lijmende schrijvers’, die menige
strofenaad zouden hebben weggewerkt. Wel zegt hij bij het lezen op ritmische
gronden wel eens aan disticha te hebben gedacht, maar het zinsverband heeft hem
toch in de richting van de vierregelige strofen gewezen.
Veertig jaar later wijst Van Dijk in zijn proefschrift deze visie af (Van Dijk 1981,
dl. 1: 193-199). De eigenaardige golving die Kloeke waarneemt, is volgens hem
een resultaat van de vertaaltechniek. De dichter vertaalde namelijk gewoonlijk één
vers uit het Oudfrans en maakte het rijmpaar dan vol met een vers van eigen vinding;
als een eenheid van mededeling te omvangrijk was voor één verspaar, dan gebruikte
hij er twee. Bovendien zijn in het gebruik van verhaalstructurerende hoofdletters
sporen van de Oudfranse laissestructuur te vinden en is het gebruik ervan niet op
7
een eventuele strofische structuur geënt.
Nader onderzoek heeft echter aan het licht gebracht dat de opvatting van Van
Dijk op zijn minst genuanceerd moet worden. Een blik op de geschiedenis van het
Oud- en Middelhoogduitse vers leert namelijk dat bij de opkomst van het eindrijm
in de negende eeuw bij onder meer Otfrid von Weissenburg, een Elzasser geestelijke
die een evangeliënharmonie dichtte, de zogenaamde binnengereimte Langzeile
verschijnt: steeds vormen twee rijmende regels zowel ritmisch als syntactisch een
eenheid. Daarbij is deze poëzie veelal strofisch, ze bestaat uit strofen van twee of
drie lange verzen. Voorbeelden van dergelijke gedichten zijn behalve het werk van
Otfrid het Lodewijkslied, het Petruslied en het gedicht over Christus en de
Samaritaanse vrouw. Uiteraard is deze visie ook in de Duitse literatuurgeschiedenis
niet onweersproken gebleven, maar vooralsnog acht ik het waarschijnlijk dat de
aanhangers van de Langzeilen-hypothese het bij het juiste eind hebben. In de
tweede helft van de twaalfde eeuw is de Langzeile geleidelijk vervangen door het
paar van korte verzen dat géén ritmische en syntactische eenheid meer vormt;
bovendien is de strofische bouw losgelaten. In het Oudfrans en het
Vroegmiddelengels hebben zich overeenkomstige ontwikkelingen voorgedaan (Van
den Berg 1983: 156-165).
Dit historisch perspectief maakt dat de overlevingskansen van Kloekes
strofenhypothese hoger aangeslagen mogen worden dan Van Dijk meent. Wel lijken
de basiseenheden van het Roelantslied me, anders dan Kloeke uiteindelijk dacht,
disticha te zijn, rijmende versparen die eenheden van mededeling vormen, waarin
we lange verzen met binnenrijm mogen herkennen. Deze zijn evenwel veelal in
tweetallen gegroepeerd, die we mogen opvatten als relicten van een oudere
strofische traditie. Op deze manier opgebouwde werken als het Roelantslied en ook
Vanden levene ons Heren lijken dus een archaïsch stadium in de versbouw te
8
representeren.

7
8

Laisses zijn strofen van ongelijke lengte, waarvan de (vaak meer dan tien) versregels
assoneren.
Hetzelfde geldt, maar dan in mindere mate, voor Renout van Montalbaen, Flovent en de
Limburgse Aiol, zie Van den Berg 1983: 187-188.
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4 Kloeke en Van den levene ons Heren
Nu heeft Kloeke zoals vermeld over het laatstgenoemde werk eveneens zijn licht
doen schijnen. Het betrokken artikel is in hetzelfde jaar verschenen als zijn
Roelantslied-studie. Hij deelt erin mee dat hij op zoek is gegaan naar strofen in
andere oude Middelnederlandse verhalende teksten. Die heeft hij niet in
bevredigende mate in de Frankische ridderromans gevonden, maar wel in Vanden
levene ons Heren (Kloeke 1940b): onmiddellijk na de proloog ‘vloeien ons [...] de
vierregelige strofen haast ononderbroken toe’ (Kloeke 1940b: 276-277). Ter
toelichting citeert hij vss. 151-240 en merkt hij op dat een strofische indeling niet
alleen om ritmische redenen vereist is, maar dat ze ook een stevige logische, ik zou
zeggen syntactische grondslag heeft. Ook verderop lijken, aldus Kloeke, de
kwatrijnen over elkaar heen te buitelen. Daarbij verwijst hij naar Kalff, die al eerder
had gesignaleerd dat men ‘op menige plaats’ zonder moeite een lied in vier- of
9
meerregelige coupletten kan herkennen, maar deze heeft niet gezien dat de
strofevorm in het hele gedicht meer regel dan uitzondering is. Weliswaar zijn ook
in dit werk onderbrekingen van deze opbouw aan te wijzen, maar die zouden heel
goed in de loop van de tekstgeschiedenis ontstaan kunnen zijn. Zo zou het inzicht
dat Vanden levene ons Heren oorspronkelijk uit kwatrijnen is opgebouwd, een
handvat kunnen zijn bij de tekstkritiek.
Een liedkarakter is volgens Kloeke prominent aanwezig in vss. 1422-1446, waar
vierregelige strofen onderbroken worden door tweeregelige antifoon-achtige refreinen
‘Ghenade, ghenade, gheweldich here / Mine sonden rouwen mi sere’, wat erop zou
wijzen dat het werk oorspronkelijk gezongen is. Daarnaast wijst hij in navolging van
Tinbergen plaatsen aan met voorliefde voor alliteratie, die een echo zouden kunnen
zijn van de Germaanse poëzie. Kortom, zo meent hij, het Roelantslied en Vanden
levene ons Heren zijn loten aan de oude stam van het heldendicht, waarbij opgemerkt
wordt dat beide werken in Vlaanderen lijken te zijn ontstaan. De suggestie dat dit
gewest een eigen literaire cultuur heeft gekend met orale wortels, is door recenter
10
onderzoek overigens bevestigd.
In zijn editie borduurt Beuken voort op de resultaten van Kloeke (Beuken 1968).
In zijn hoofdstuk VII ‘Het vers van het kunstwerk’ vraagt hij zich af of de dichter van
ons werk een ouder lied heeft bewerkt, of dat hij een lied heeft gedicht waarvan het
karakter in de loop van de overleveringsgeschiedenis is verduisterd. Vooralsnog
houdt hij de eerste mogelijkheid voor waarschijnlijker: het gedicht zou oorspronkelijk
een ‘passion des jongleurs’ zijn, dat in de voor het epos gebruikelijke strofevorm is
gegoten. In navolging van Tinbergen wijst hij er verder op dat de dichter een
duidelijke voorkeur had voor stichisch-dipodische verzen. Stichisch noemt hij het
verschijnsel dat een rijmend verspaar uit twee volledige zinnen bestaat, waarvan
de tweede een aanvulling is op de eerste. Een vers heet dipodisch, als het is
opgebouwd uit twee congruente vershelften met in het midden een cesuur. Die
tweede helft kan een parallellisme met de eerste vormen, maar ook een opsomming
of toelichtende verklaring omvatten die het vers vol maakt. Met

9
10

In zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde I, 136, geciteerd in Kloeke 1940b: 282.
Zie onder meer Van den Berg 1987, Van den Berg 1992 en Van den Berg 1994.
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Tinbergen ziet hij deze opbouw als een oraal trekje van het werk (Beuken 1968:
11
84-85).

5 Kloeke en Karel ende Elegast
Ten slotte zou ik de schijnwerper willen richten op de aandacht die Kloeke aan Karel
ende Elegast heeft gewijd. Die blijkt uit een tweetal publicaties. In de eerste plaats
is er een uitgave van incunabel A (Kloeke 1948), in de tweede plaats een inhoudelijke
studie, ‘De compositie van de Karel ende Elegast en het incognito van de zwarte
ridder’ (Kloeke 1949).
Het beginpunt van de laatste is het gegeven dat in A, evenals in de andere
incunabelen, Elegast zijn naam pas in vs. 502 bekend maakt, terwijl hij dat in de
Middelhoogduitse vertaling van Karel ende Elegast zoals die in de
Karlmeinet-compilatie (K) is overgeleverd, al in vs. 476 doet. Om tot een uitspraak
over de oorspronkelijke plaats te komen, doet Kloeke ook hier diepgaand stilistisch
en inhoudelijk onderzoek. Hij constateert dat de dichter een voorliefde voor
herhalingsconstructies heeft: tweemaal wordt het kunstje met het cruut uitgevoerd,
tweemaal kraait de haan, tweemaal wordt de scène van de mishandeling van
Eggherics vrouw beschreven, tweemaal beproeft Karel de trouw van Elegast.
Daarnaast houdt hij ook van de trias: driemaal verschijnt de engel en nadat Elegast
tweemaal bij Eggheric om buit naar binnen is gegaan, wil hij dat nog een derde maal
doen om de verrader te doden; daarvan wordt hij overigens door Karel weerhouden.
Driemaal wordt ook Karel gesommeerd zijn naam te noemen en driemaal overkomt
dat Elegast. En dat vindt Kloeke het argument om de A-overlevering als de
oorspronkelijke te zien: hier noemt Elegast zijn naam na de derde sommering.
Daarbij laat hij zien hoe de dichter de spanning zorgvuldig heeft opgebouwd eer hij
het tot een climax laat komen. Op grond van deze bevinding komt hij tot een aantal
tekstkritische opmerkingen in vss. 480-507, waarbij hij de oorspronkelijke tekst
probeert te herstellen.
Zoals bekend heeft ook Duinhoven zich diepgaand met de tekstgeschiedenis van
Karel ende Elegast bezig gehouden. Daarbij kon hij uiteraard niet om Kloeke heen.
Zo doet hij in zijn proefschrift de uitspraak dat deze als eerste tekstkritiek heeft
bedreven op basis van diepgaande tekstinterpretatie, waarbij psychologische,
typologische en ‘logische’ factoren een rol spelen en waarbij ook de verhaaltechniek
en de vormgeving worden betrokken. Verder bevestigt hij dat vs. 502 (in de telling
van Kloeke) de plaats is waar de oorspronkelijke dichter de zwarte ridder zijn
incognito laat opheffen. Minder positief is Duinhoven over de manier waarop Kloeke
reconstrueert hoe de corruptie tussen vs. 476 en 502 zou zijn ontstaan (Duinhoven
1975: 48-51). Het beeld dat Kloeke iemand is die serieus genomen moet worden,
12
blijft evenwel overeind.

11
12

Merkwaardigerwijs wordt Kloeke niet genoemd in de meest recente editie van dit werk, Jongen
en Voorwinden 2001. In deze uitgave komt de dichttechniek er overigens bekaaid af.
De editie van de incunabel en het hier besproken artikel worden wel genoemd in de bibliografie
van Karel ende Elegast, vertaald door K. Eykman, bezorgd door A.M. Duinhoven. Amsterdam,
1998. (Nederlandse klassieken).
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6 Balans
De conclusie van deze beschouwing moge duidelijk zijn: het belang van de
mediëvistische activiteiten van Kloeke moet niet onderschat worden. Zo is het
veelzeggend dat hij door Duinhoven in feite de vader van de moderne tekstkritiek
wordt genoemd. Weliswaar lijkt zijn conclusie met betrekking tot het dichterschap
van de Reinaert achterhaald, maar zijn stilistisch onderzoek verdient het mijns
inziens verder voortgezet te worden. Niet voor niets zoemt in ons vak nog steeds
rond wat hij over het Roelantslied en Vanden levene ons Heren heeft gezegd.
Bovendien zou het de moeite waard kunnen zijn te onderzoeken of de syntactische
eigenschappen van de verzen in Vanden levene ons Heren waarop Beuken in het
verlengde van Kloekes onderzoek de aandacht heeft gevestigd, een metrische
pendant hebben. Daarbij zou ook de opvatting van Overdiep betrokken kunnen
worden dat er oudere dichtwerken zijn waarin nog een dipodische schikking van de
accenten overheerst; dipodisch betekent hier dat de vier heffingen zijn geordend in
twee paren van één sterke en één zwakke, of één zwakke en één sterke; in de
monopodische ritmiek zijn verzen met één sterke of drie of vier even sterke heffingen
te onderscheiden (Overdiep 1946: 19). De betekenis van Kloeke als medioneerlandist
13
ligt dus niet alleen in het verleden. Zijn erfenis is nog niet uitgeput.
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Jo Daan
Herinnering aan Kloeke
Kloeke had goede oren. Hij zat eens bij mij in de kamer van het Dialectenbureau,
vroeg van tijd tot tijd iets of zocht een boek. Op een gegeven ogenblik zei hij: ‘Komt
U nu uit Noord-Holland of niet?’ Ik was verbaasd dat hij aan mij kon horen dat ik
aan de Zaan geboren was, met een Zaanse moeder, die haar Zaans nooit afgeleerd
heeft, en een Friese vader, onderwijzer, in de tijd dat dialecten nog beschouwd
werden als minderwaardig. Mijn vader sprak, in tegenstelling tot zijn broers en
zusters, nooit Fries.
Op maandag was er op het Dialectenbureau altijd vergadering van de afdeling
taal- en letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Dan kwam ook Van Haeringen altijd even bij me langs en had dan ook iets te
bespreken. Net als Kloeke was hij gespitst op de klanken. Zo vroeg hij eens: ‘Hoeveel
n's hoort U in binnengaan?’ De vraag betrof vanzelfsprekend het woorddeel binnen.
Van Haeringen was geboren in Overijssel, waar de slot-n nog altijd uitgesproken
wordt.
Het luisteren naar de uitspraak van Van Haeringen heeft me dit voorjaar geholpen
te raden waar een van de directeuren van de Nederlandse Bank geboren was, hoe
lang hij daar waarschijnlijk gewoond had en wanneer hij naar het westen gegaan
was. Mijn conclusie was namelijk: geboren en getogen in de Achterhoek, als puber
(ongeveer 13 of 14 jaar) naar het westen gegaan, daar gestudeerd en gebleven.
Hij bleek geboren in Bredevoort, was op de handelsschool in Rotterdam geweest
en had verder gestudeerd in Rotterdam en Leiden. Ik heb dit geraden met behulp
van zijn achternaam (uitgaande op -ink), zijn uitspreken van de slot-n en de zuivere
uitspraak van de lange klinkers (ee, oo en eu), net als bij Van Haeringen. U zou het
verschil met mij goed kunnen horen, want ik heb twee uitspraakeigenaardigheden
waaraan Kloeke mijn Noord-Hollandse achtergrond herkende: geen slot-n en
diftongerende lange klinkers. Mijn oren zijn weliswaar niet slecht, maar die van
Kloeke waren veel scherper, waarschijnlijk door het vele veldwerk dat hij gedaan
heeft. Dialecten moeten gehóórd worden.
Toen ik in 1936 op het Dialectenbureau kwam om het materiaal van Urk persklaar
te maken - voor een deel lag het er al vijf jaar - waren er wel correspondenten, er
was papier en vrijdom van port, maar er was geen geld om te reizen. In 1940 kreeg
ik een baan bij het Dialectenbureau. Toen na Wereldoorlog II de geluidstechniek
verder ontwikkeld werd, moest ik zelf maar een auto aanschaffen om de apparatuur
voor het vastleggen van de klanken te kunnen vervoeren. En dat bij een baas, P.J.
Meertens, die om zo te zeggen géén oren had. Als U dan nog weet dat ik onder het
teken van de stier geboren ben (en dat zijn vrijwel altijd ook stieren van karakter),
begrijpt U dat ik er als een stier voor vechten moest en ook gevochten heb om de
gesproken taalvariëteiten vast te leggen.
Het is goed dat er nu aandacht is voor de man die als een van onze pioniers be-
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schouwd kan worden, die de basis gelegd heeft voor een betere kennis van de
dialecten en vooral voor een beter begrip ervan. Als ik bij de naamswijziging van
het ‘Bureau voor Dialect-, Volks- en Naamkunde’ betrokken geweest was, zou ik er
als een stier voor gevochten hebben dat het naar Kloeke genoemd zou zijn. Deze
speciale aflevering is volgens mij een stap in de goede richting: Kloeke de eer geven
die hem toekomt.
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Ton Goeman
Methodologische vernieuwing in het dialectologisch onderzoek
van Kloeke
Abstract - Kloeke received his academic training in Germany, but his father, a
headmaster, also played an important role in his development and ambitions. The
ambition of widening the scope from the description of one dialect to the explanation
of diffusion processes in the entire Dutch language area is already visible in the
treatment of the schwa-apocope in a northern area and is based on fieldwork and
on transcription methods he had been taught in Leipzig. His social dialectological
methods and explanations were influenced by his father and by Meillet, his historical
explanations by the Rhineland school and his relatively phonemic approach to
transcription was influenced by his Doktorvater Sievers.

1 Vader en zoon en human geography
De vader van Gesinus Kloeke, Willem Kloeke, groeide op te Zwolle; de
dialect-columns die hij in het Zwols in de krant schreef werden door hem later
gebundeld tot ‘Zwolsche Sketsies’ (1931). Na aanstellingen in Zeist, Arnhem en
Dokkum wordt hij hoofd der school in Schagen (Noord-Holland), waar zoon Gesinus
wordt geboren, en van 1893 tot zijn pensioen was hij hoofd van een ULO in Haarlem.
Als de typische ambitieuze onderwijzer van zijn tijd maakte hij zelf leerstof die door
professionele uitgevers werd verspreid. Op dat vlak is hij vooral bezig met een
concrete op begrip gerichte invulling van het aardrijkskundeonderwijs, getuige de
1
veroordeling in een van Zwolse schetsen van het zelf genoten onderwijs in dat vak.
Aerdriekskunde beston iierin, dä'w naemen van steden en revieren op
riejchies of van buutten leeren en diie stippen en streepen ook wel ies op
'n kaerte anwezen. Van vertellen en uutleggen kwam niks in; 't was meer
dan saai.
Sinds de jaren 1960 bestaat de hoofdstroom van de Engelstalige geografie uit human
geography. Hierbij gaat het om het expliciet maken van het menselijk effect op de
geografische spreiding van menselijke én natuurlijke fenomenen en het effect van
natuurlijke fenomenen op mensen, zoals bijvoorbeeld samengevat door Haggett
(1970). Het werk van Willem Kloeke kan heel goed in een dergelijk begrippenkader
2
begrepen worden. Heel voortvarend geeft hij in 1988 de Grote Geologische
schoolwandkaart van Noord-Holland uit als kleurenlitho bij Erven J.J.

1

2

Ik dank Jan Noordegraaf voor zijn opmerkingen bij het aandragen van een verwijzing. De
suggesties van redacteurs Cor van Bree en Frans Hinskens heb ik dankbaar aanvaard. De
verwerking is mijn verantwoordelijkheid.
Het begrip is gemunt door de ‘vader’ van de (Franse) moderne geografie, Paul Vidal de la
Blache (1845-1918). Hij ziet regio's als de basiseenheid, beschrijft de bodemformaties in het
kader van een bepaalde manier van leven (sociaal) met aandacht voor de historische en
culturele verschillen. Voor hem zijn de verschillende wegen van transport tussen de regio's
en het verschil tussen stedelijke en landelijke gemeenschappen belangrijke elementen in de
relatie mens tot geografie. Vidal (1921) is postuum verschenen.
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Tijl te Zwolle. Hij baseert zich op de officiële Topographische en Militaire Kaart op
schaal 1:50.000. Hij vult die kaart aan met gegevens die hij tijdens wandelingen in
Noord-Holland verzamelt, zodat hij de grondsoorten op de kaart weer kan geven in
geologische tijdvakken, hij voegt de aftekening van de duinen tegen de geestgronden
toe, die door menselijk ingrijpen zijn ontstaan. Als tweede ingreep van menselijk
handelen worden de droogmakerijen apart met arceringen aangegeven en op
verkeersgebied voegt hij de paardentramlijnen toe.
Hij is lid van een commissie die in een rapport een kanaal bepleit van Enkhuizen
naar Schagen, een plan dat nooit gerealiseerd zal worden.
Hij produceert in 1895 en 1897 twee Notitie-atlassen met toelichting, blinde kaarten
en invulopgaven, die regelmatig herdrukt worden en op scholen tot 1964 in gebruik
3
blijven. In 1901 publiceert hij de Schoolatlas der Geheele Aarde (Kloeke 1901) en
vervolgens bezorgt hij de tweede druk van Kuypers Atlas van Nederland.
Als het gezin verhuisd is naar Haarlem, verschijnt er nog in 1898 een Wandelkaart
van Haarlem en Omstreken en vanaf zijn pensioen in 1921 publiceert hij regelmatig
in de Oprechte Haarlemsche Courant aardrijkskundige artikelen met schetskaartjes.
Wie zowel het leven van de zoon als van de vader overziet, zal een aantal
kenmerkende overeenkomsten opmerken. Beiden hadden grote ambities en wisten
die vaak ook te realiseren omdat ze over een groot organisatievermogen en
wijdvertakte netwerken beschikten.
De vader ontwikkelde plannen voor een kanaal, de zoon voor de organisatie van
het totale Nederlandse dialectonderzoek. Beiden hadden contacten met topografische
diensten en uitgevers, de vader in Nederland met Tijl en Tjeenk Willink en met de
Topografische dienst, de zoon met Nijhoff als instigator van een taalkundige reeks
en in Duitsland met de Duitse Topografische dienst.
Beiden hadden de behoefte om nieuwe gegevens aan de oppervlakte te brengen
voor een synthese en bij allebei was dat gebaseerd op veldwerk, de vader deed dat
wandelend, de zoon fietsend (zie fragmenten uit Kloekes dagboek, Kloeke 1968).
De zoon begint in 1918 aan een basiskaart voor het taalgeografisch onderzoek van
de Nederlandse dialecten, en voltooit het werk in samenwerking met de Belg L.
Grootaers en met hulp van de Duitse Topografische Dienst (Kloeke 1926). De
aandacht voor inpoldering en droogmakerij komt later terug als verklaringsgrond
voor de uitbreiding van apocope in Groningen (Kloeke 1919, zie hierna); dit laatste
punt lijkt al verder te gaan dan de constatering van overeenkomsten waarvoor
achteraf aanleiding lijkt te bestaan. Is er, buiten de opvallende parallellie, ook directe
invloed van vader op zoon aanwijsbaar?

3

Tot in de titel en doelgroep is hier een opmerkelijke parallel met Vidal de la Blache. Deze
produceert rond 1890 met zijn studenten een reeks schoolwandkaarten voor het gehele
elementaire onderwijs in Frankrijk: de Collection de Cartes Murales Accompagnées de Notices.
o

o

Contenant 1 Notice; 2 Questionnaire avec réponses.
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2 Vader en zoon en veldwerk
Die invloed is er inderdaad en er is sprake van samenwerking. Er is een brief van
de vader aan de zoon van juni 1915 (bewaard in het Archief van het Meertens
Instituut) waaruit een roerende betrokkenheid bij de maatschappelijke toekomst van
zijn zoon blijkt. Kloeke is dan een klein jaar teruggekeerd uit Duitsland, waar hij
gepromoveerd is. Hij moet uit Duitsland terug naar Nederland vanwege de Eerste
Wereldoorlog waarin Nederland neutraal is. Hij vestigt zich in Winschoten en is daar
leraar Duits. De vader vindt dat zijn zoon meer uit zichzelf naar huis moet schrijven.
Het blijkt dat de vader zich actief bezighoudt met de loopbaan van een tweede zoon
die gesolliciteerd had naar een nieuwe baan. De gemeente Hoogeveen laat op zich
wachten met een goed attest en de vader overweegt zelf naar de secretarie te gaan
om dat attest te bespoedigen. Hij voelt zich ook betrokken bij het werk van Gesinus,
want hij vraagt of die prioriteit geeft aan het project ‘Groninger dialect’. Er zijn dus
blijkbaar meer plannen en we weten dat de zoon op dat moment bezig is met het
voorbereiden van een monografie van het dialect van Winschoten, omdat de fiches
met transcripties en etymologische woordverklaringen bewaard zijn gebleven (Archief
Meertens Instituut). Het lijkt erop dat die monografie de vorm zou hebben gekregen
van Kloekes dissertatie betreffende het dialect van Finkenwärder bij Hamburg, een
traditionele historische klankleer. Dat onderzoek moest mede dienen om vast te
stellen of er in het Finkenwärder dialect nog sporen aan te treffen waren van de
4
oorspronkelijke Nederlandse droogleggers en ‘Siedler’. Kolonisering en
droogmakerijen hadden al de speciale belangstelling van Kloekes vader. Dit aspect
van de menselijke geografie, dat hij op zijn vaders wandkaart van Noord-Holland
heeft gezien, wordt door Kloeke (1919) als verklaring voor het terugdraaien van
sjwa-apocope gebruikt. Hetzelfde verklaringsmodel wordt in Kloekes hoofdwerk
(1927) over de Hollandse expansie algemener ingezet. In beide gevallen gaat het
om de verklaring van vernieuwingen binnen een ruimere regio. Inmiddels, weten
we, is de zoon begonnen aan een omvangrijker project. Om de positie van het
Winschotens vast te stellen heeft hij besloten ook te kijken naar de omringende
dialecten en daarvoor gaat hij met een hele lijst van woorden op de fiets de omgeving
af. Dat doet hij direct al in zijn eerste jaar, 1914, in Winschoten (zie Kloeke 1919).
In de brief van de vader aan de zoon geeft hij aan het eind nog, zonder daarom
gevraagd te zijn, een lijstje van woorden als uil, die in het Zwols uitgesproken worden
met oe, uu of ui. De oe/uu/ui-kwestie mondt later uit in het meesterwerk van Kloeke
(1927) over de Hollandse expansie van uu. En in dat boek is er zelfs sprake van
echte samenwerking op taalkundig gebied; zijn vader heeft blijkens het voorwoord
veldwerk gedaan in de Zuidhoek van Friesland.

3 Vader en zoon en het Zwols
Ook bij een tweede onderzoek lijkt er sprake van steunen van zoon op vader. Kloeke
(1929) behandelt zeer gedetailleerd de oorspronkelijke woorden met /a/ in

4

Kloekes conclusie is, dat het moeilijk is specifiek Nederlandse invloed aan te tonen.
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het Zwolse dialect geordend naar de complete distributionele omgeving van die
vocaal. Woorden met een /a/ die niet in deze systematiek passen, verklaart hij als
ontleningen aan de cultuurtaal, direct of via andere dialecten. Een dergelijke
gedetailleerde beschrijving is niet mogelijk zonder zo'n uitstekende native speaker
als de schrijver van de Zwolsche Sketsies er één was. In de brief van februari 1915,
die hierna nog ter sprake komt, verschilt de vader van mening met zijn zoon over
het naast elkaar voorkomen van pepper en pèper (in peppernötte en pèperkorrel)
in het dialect van Zwolle: ‘Toon me aan niet dat een woord in 't Holl. of Duitsch zus
is en in 't Zwolsch zoo, maar een woord dat zonder veranderende beteekenis nu
eens op d' eene en dan op d' andere wijze wordt uitgesproken’. De vader vindt beide
echt Zwols, de zoon denkt blijkbaar aan Hollandse invloed.

4 Groningse apocope: uitwerking van de methoden
In Leipzig voltooit Kloeke zijn bovengenoemde dissertatie (1913) onder leiding van
5
de junggrammatiker en foneticus Sievers en promoveert er in 1914. Sievers maakt,
evenals zijn leerling Winteler, gebruik van een mentalistisch uitgangspunt om het
systematische in de klankvoorraad van een taal of dialect te onderscheiden van
accidentele uitspraakvarianten en bij het vaststellen van de ontwikkeling van
accidentele varianten tot systematische varianten: zo wordt bijvoorbeeld door Winteler
(1876: 22) beschreven hoe het accidentele kenmerk lenis de plaats van het kenmerk
stem is gaan innemen in de zuidelijke Duitse dialecten en hij doet dat op basis van
6
de inherente kennis van zijn eigen taalsysteem (Sprachgefühl). Beiden zijn dan
ook heel sceptisch over een empirische experimentele fonetiek. Het is dan ook
opmerkelijk dat Kloeke in zijn dissertatie juist empirisch te werk gaat door gebruik
te maken van zegslieden; ook is het opmerkelijk dat hij af en toe empirisch fonetisch
onderzoek doet om zijn gehoorimpressies van gehele of gedeeltelijke
stemhebbendheid bij consonanten te bevestigen. We zullen hierna zien dat het
probleem van de verhouding tussen experiment en veldwerk, en dat van de
verhouding van systematiek tot verschillende realisaties hem nog nader bezig zal
houden.
Na zijn dissertatie schrijft Kloeke enkele overzichtsartikelen over de stand van
zaken in de Duitse dialectologie en publiceert zijn desiderata voor de Nederlandse
dialectologie (Kloeke 1917, 1918-1919, 1920, 1921). Daarin denkt hij ook na over
de Marburgse school als model, waar het werk aan de Deutscher Sprachatlas,
gebaseerd op postale vragenlijsten, gecombineerd wordt met monografieën van
een lokale schaal die gebaseerd zijn op veldwerk. Die lokale monografieën moeten
eventuele methodologische tekortkomingen van de vragenlijsten corrigeren. De

5

6

Het onderwerp is hem gesuggereerd door Conrad Borchling die hem ook als universtair docent
Nederlands in Hamburg heeft aangesteld, sinds 1927 als Privatdozent. Borchling deed zelf
veldwerk in Ostfriesland (ten oosten van Groningen) en deed dat eveneens op de fiets. Hij
heeft zijn materiaal nooit uitgewerkt omdat hij aan de editie van oude rechtsteksten en de
bibliografie van het Nederduits de voorrang gaf. Het bibliografisch werk had betrekking op
dialectonderzoek, maar het zwaartepunt lag op de ontdekking en beschrijving van oude
handschriften en drukken (Rooth 1946).
Kohrt (1984) bewijst dat Winteler niet het foneembegrip huldigt en dat hij ook niet met minimale
paren werkt zoals Trubetzkoy en Jakobson dachten.
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nieuwe stap die Kloeke dan doet is, dat hij afziet van het maken van een monografie
van een Gronings dialect, en in plaats daarvan bovenlokaal opgezet veldwerk begint,
wat hij later zal aanvullen met vragenlijstmateriaal. Dat is dus een duidelijk andere
benadering dan in Duitsland.
Gedurende het veldwerk komt hij op het eerste Nederlandse dialectologische
probleem dat hij zal aanvatten (14 augustus 1917): het verloop en de verklaring van
de noordgrens van de sjwa-apocope in woorden als bedde, droge
7
(Standaard-nederlands bed, droog). De volgende dag maakt hij verder plannen
voor de opnames met een ‘phonograaf’ in het Groningse medisch laboratorium waar
hij al is begonnen de Wenkerzinnen op te nemen (10-13 augustus 1917).
Uit deze bezigheden en uit de opmerkingen die regelmatig in zijn dagboek
terugkomen over transcriptie van lengte en diftongen blijkt al dat Kloeke zijn mening
aan het vormen is over transcriptieproblemen en fonetisch onderzoek, problemen
die na de verdediging van zijn Leipziger dissertatie zijn blijven liggen. In augustus
van het volgende jaar peinst hij tijdens een slapeloze nacht over klankontwikkeling
en de rol van klankoverdrijving oftewel hypercorrectie (8 augustus 1918).
De reflectie over deze zaken mondt uit in het artikel over de dialecten en de
klankwetten (Kloeke 1921). Hij wijst er op dat men recentelijk te makkelijk op basis
van dialectonderzoek het bestaan van klankwetten ontkent. Ondanks Schuchards
afwijzing van de blinde werking van de klankwetten (er is alleen maar sprake van
lexicale diffusie) wijst Kloeke (1919) op de juistheid van het junggrammatische
principe, dat hele cohorten van woorden een zelfde en dus klankwettige ontwikkeling
doormaken: als het Gronings kouk ‘koek’ heeft, dan ook bouk, en schoun; als het
Drents kowk heeft, dan ook bowk en schown. De klankwetten zijn voor Kloeke de
gevallen waarin hele groepen woorden tegelijk een bepaalde klankovergang
meemaken. Dat zijn dus lexicaal abrupte overgangen, die fonetisch gradueel kunnen
verlopen. Kloeke probeert op deze manier een middenweg te vinden tussen
categoriale verandering en variabiliteit.
In het artikel uit hij verder principiële bezwaren tegen de transcriptiepraktijk van
Frings en Vandenheuvel (1921). Ook hier gaat het over categoriaal of variabel.
8
Frings transcribeert niet ‘broad’ of fonologiserend, maar ‘narrow’ of impressionistisch.
Hij wil dat onafhankelijk van historische en grammaticale voorkennis doen en niet,
zoals gebruikelijk is in dialectmonografieën, normaliseren tot een representatieve,
categoriale variant. Deze monografieën zijn te zeer neogrammatisch gestructureerd
op het model van leer- en handboeken en daarmee vooringenomen. Frings wijst
nog een tweede eigenschap af: monografieën geven enkel de pauzevorm als de
normale vorm, onder abstraheren van de varianten. Frings geeft naast de
pauzevormen ook sandhivormen, en in dat opzicht sluit hij zich aan bij

7

8

Kloeke (1968); dinsdag 14 augustus 1917 fietsend op weg naar Roden: ‘Gedachte aan de
groote grens, de apokope is de Friezengrens, Groningen zo'n echte wig. (komt niet uit, want
Friesch apokopeert niet, en hoe zit het dan met geheel N. Duitschland?)’. Donderdag 16
augustus 1917 op weg naar Norg: ‘Waar houdt toch de apokope op? Ik had gedacht te Norg,
maar het is nog zuidelijker. Zou misschien Haule interessant kunnen zijn?’
Frings & Vandenheuvel 1921: ‘Ich habe mich willenlos den akustischen Eindrücken überlassen,
die das Ohr empfing, daneben natürlich auch nach den physiologischen Gebärden des Halses
und Mündes der Objecte ausgespäht, um die Eindrücke des Ohres zu controllieren.’
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de, nu nog modern aandoende, monografieën uit het begin van de twintigste eeuw
uit de Leuvense School (Leuvense bijdragen) die juist scherp door neogrammatische
taalkundigen als Franck werden gekritiseerd. Wat betreft de uitspraakvarianten van
eenzelfde woord kan er gewezen worden op wat in moderne sociolinguïstische
termen taalvariabelen heten. Volgens Frings worden echter in monografieën de
varianten categoriegewijs geobserveerd en vervolgens in een bepaalde vorm
fonetisch gefixeerd.
Zo instemmend, ja zelfs juichend, als Kloeke reageerde op het idee van
geografische expansie vanuit Keulen dat door Frings en Van Ginneken (1919)
gelanceerd was, zo afwijzend is hij hier op het punt van de transcriptiepractijk. Hij
9
vindt Frings' programma veel te ingewikkeld. Afgezien van de variabelenproblematiek
is hier sprake van een fundamenteel verschillend uitgangspunt: Kloeke wil objectief
de sprekergrammatica vaststellen, Frings ook, maar heeft ook belangstelling voor
de hoorderskant, waarbij hij meer aandacht heeft voor de vertekening door de
hoorder. Zo hoorde de Oost-Vlaming Vandenheuvel de voorvocalen over het
algemeen een nuance hoger dan Frings zelf; zo zijn er in Frings' transcripties
voorbeelden van palatale /χ/ die Vlaamse dialectologen over het algemeen niet
opmerken. Grootaers (1921) merkt op dat de Leuvense /u/ door Goemans
beschreven is als ontrond, maar dat die daarnaast wel degelijk gemedialiseerd is
zoals Frings dat hoorde.
Kloeke formuleert een heel expliciet model van wat er bij spreken en horen gebeurt.
Wat hij niet ziet is dat de dialectspreker natuurlijk op dezelfde manier een hoorder
is als de taalkundige, en dat ook de dialectspreker in zijn productie rekening zal
houden met zijn hoorders. Gepromoveerd als hij was op de Finkenwärder monografie
van junggrammatische aard, is Kloeke lichtelijk geraakt als Frings fundamenteel
bezwaar tegen dergelijke monografieën aantekent, temeer daar hij plannen had
10
voor een monografie van het Winschotens. Maar die geraaktheid maakt zijn
beoordelingsvermogen scherper. Hij kan daarbij bouwen op ervaring en eigen
meningsvorming: hij had op het Groningse medische laboratorium immers net als
Frings geprobeerd een aantal Wenkerzinnen in het Gronings te registreren op een
11
‘phonoplaat’ en, zoals hiervoor al bleek, hij was kritisch over experimentele fonetiek,
hetgeen te begrijpen is, gegeven de toenmalige stand van de fonetische theorie,
en het nog ontbreken van geëigende onderzoeksinstrumenten en -methoden en
gegeven het standpunt van zijn Doktorvater Sievers. Hij zoekt het dus in de
conceptuele richting, waar wel eer te behalen valt. Zo krijgen we een goed
gearticuleerd theoretisch model uiteengezet van de verhouding tussen spreker en
hoorder. Dit model is schematisch weergegeven in Afb. 1.

9
10
11

Frings & Vandenheuvel: ‘aus der Phonetik erwächst das Problem der Sprachmischung, aus
der Individual- die Sociallinguistik.’
Die zal hij niet voltooien; de steekkaarten met woorden in transcripties met het historische
vocalisme bevinden zich in het Kloekearchief van het Meertens Instituut.
De ervaringen daarbij opgedaan met dialectsprekers versterken bovendien zijn gevoel dat
de Wenkerzinnen niet geëigend genoeg zijn voor Nederlandse dialectsprekers.
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Afb. 1 Model van de verhouding tussen spreker en hoorder of transcribent.

Aan de sprekerskant van dit schema bevindt zich de doorwerking van Wintelers
en Sievers' mentalistische klankvoorstelling van de spreker (x), terwijl aan de
rechterkant de weerslag van Frings' klankimpressie (x″) staat. Volgens Kloeke
overschat Frings enerzijds de capaciteit van het menselijke waarnemingsvermogen,
terwijl hij anderszijds het menselijk categoriseringsvermogen onderschat. Immers,
de productie van spreker A is niet enkelvoudig, de productie van de waarnemer B
is ook complex en beide zijn aan verschillende factoren onderworpen van buitentalige
aard (affecten, sociale eigenschappen) of taalinterne aard (voorgaande en volgende
klankvoorstellingen, de distributionele omgeving van een ‘klank’). Het is dus zeer
wel mogelijk dat x″ ≠ x′ ≠ x. Kloeke vindt dat Frings' benadering onoverkomelijke
problemen heeft; we moeten te weten komen welke factoren allemaal bij B gespeeld
hebben om tot x′ te komen en dan hebben we nog geen toegang tot x. Kloeke vindt
de klankvoorstelling van B niet relevant, omdat de klankvoorstelling van A de
hoofdzaak is. Het akoestisch effect, het spraakgeluid, is ook niet van belang; dat
was immers in die tijd moeilijk meetbaar. De klankvoorstelling van A moet zo
eenvoudig mogelijk worden weergegeven (beïnvloeding door affecten (emoties of
toestanden) moet worden weggelaten). De productie van Spreker A wordt dus
gehomogeniseerd en Kloekes procedure om bij x te komen is empirisch, zoals hij
in zijn dissertatie ook al empirischer te werk gaat dan Sievers en Winteler. Om
gehomogeniseerde klankcategorieën, die de echte elementen van het klanksysteem
vormen, vast te stellen moet men als volgt te werk gaan: let op de bijna gelijke
klanken in grote groepen, of cohorten van woorden, vraag aan de spreker achteraf
wat ook weer het woord met de variant was en hij zal dan met zijn typische vorm
komen en dat is x, het echte element van het klanksysteem. Frings zou voor ja aan
het begin van drie verschillende zinnen drie vormen kunnen noteren: /jɔ: /, / jae: /
en /jε/. Als we de spreker evenwel vragen hoe het eerste woord ook weer luidde,
dan zal hij /ja:/ zeggen, en dat is de klankvoorstelling van spreker A. Een groot
aantal woordvarianten zal door de klankcategorie /a:/ bij elkaar worden gehouden.
In een noot bij de herdruk van dit artikel (1952) merkt Kloeke op: ‘thans “fonemen”
12
genoemd’. Hiermee huldigt Kloeke dus eigenlijk een mentalistisch foneembegrip.

12

Dezelfde tegenstelling als die tussen Kloeke en Frings bestaat momenteel nog steeds. Binnen
het Goeman-Taeldeman-Van Reenen project is in Nederland overwegend op de Frings-manier
fonetisch narrow getranscribeerd en in België overwegend op de Kloeke-manier broad
fonologiserend. Van Oostendorp (persoonlijke mededeling) heeft op grond van een eerste
inventarisatie vastgesteld, dat daardoor een segmentinventaris voor Nederlandse dialecten
moeilijker is vast te stellen dan voor die in België, maar dat het Nederlandse materiaal meer
geëigend is voor de studie van secundaire articulaties.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

256
Al in een brief van februari 1915 legt Willem Kloeke aan zijn zoon de genoemde
13
drie uitspraakvarianten van ‘ja’ in zijn Zwolsch uit, met hun gebruiksmogelijkheden.
In de persoon van zijn vader kon de zoon dus gebruik maken van taalkennis zoals
Winteler en Sievers bedoelden. In het geval van de varianten van ja gebruikt hij die
tegen Frings, maar de uitdaging van zijn vader om het naast elkaar van pepper en
pèper te verklaren, kan hij pas beantwoorden in Kloeke (1931) op basis van het
veldwerkmateriaal, waaruit blijkt dat de relictvormen zich oostelijker steeds frequenter
voordoen. Dat is dus niet alleen in typologische termen van Hollands of (Neder)duits.
Integendeel, zijn verklaring is gebaseerd op de frequentieverhoudingen in de
geografische spreiding en op de aansluiting bij het Nederduits in Duitsland, nu in
termen van chronologisch ouder en jonger. Dit laatste ziet hij bevestigd in apparent
time verschillen tussen oudere en jongere mensen bij de volgende fase: het naast
elkaar bestaan in het dorp Zalk van èten en éten. En passant merkt hij op dat, waar
14
elders de alternantie lexicaal diffuus is, ze in Zalk abrupt verandert.
Kloekes expliciete model is tegenwoordig opnieuw in gebruik. Boersma (1998, 2005)
heeft erop gewezen dat alleen een sprekersmodel niet effectief is, maar
gecompleteerd moet worden met een hoordercomponent, omdat anders bepaalde
verschijnselen niet juist beschreven en voorspeld kunnen worden. Hij demonstreert
dat aan fonologische verschijnselen waarbij de spreker er op gericht lijkt voor de
hoorder informatie achterhaalbaar te houden, zoals door het achterwege blijven van
liaison in bepaalde posities in het Frans. Die achterhaalbaarheid van voor de hoorder
relevante morfologische informatie komt in het taalgebruik tot uiting door bijvoorbeeld
de realisering van ‘hache aspiré’ met laryngalisering of ‘creaky voice’, iets wat
volgens Kloeke niet getranscribeerd hoort te worden.
Dat model heeft dus een perceptuele en een articulatorische kant; beide kanten
staan in relatie met elkaar. Boersma onderscheidt de onderliggende lexicale vorm,
de oppervlaktevorm (o.a. alternanties van de lexicale vorm), de auditorische vorm
en de articulatorische. De auditorische en articulatorische vorm zijn fonetisch en
continue van aard, de onderliggende en oppervlaktevorm zijn daarentegen discreet
en mentaal abstract. Bij de huidige stand van zaken in het taaltheoretische en
fonetische onderzoek kunnen de vier aspecten op verschillende manieren op elkaar
afgebeeld worden. Boersma (2005) geeft aanwijzingen dat een model van de vorm
in Afb. 2, waar de fonologisch-fonetische productie parallel verloopt, de minste
nadelen vertoont.
Aan de productiekant zijn bij een spreker de onderliggende vorm, de
oppervlaktevorm, de auditorische vorm en de articulatorische vorm actief. De drie
laatste zijn afzonderlijk herleidbaar tot de eerste, de lexicale vorm. Bij de hoorder,
die het geproduceerde moet begrijpen, is er gelaagdheid: van auditorische vorm
naar oppervlaktevorm en vandaar naar de onderliggende lexicale vorm.
We zullen in de volgende paragraaf zien, dat Kloeke zich toch, gedicteerd door
het wetenschappelijk probleem dat hij moest oplossen, zijns ondanks van zo'n
tweerichtingsmodel bedient.

13
14

Archief Meertens Instituut; gedateerd: Haarlem, Februari 1915.
Zie voor de problematiek van abrupt versus gradueel Taeldeman (2005).
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Afb. 2 Tweerichtingsmodel Boersma

Kloeke's geografische diffusie en apocopetranscriptie
Gerritsen (2001) heeft op de invloed van Frings op Kloeke gewezen wat betreft de
verklaring van dialectgrenzen die samenhangen met vernieuwingen uit een
15
cultuurcentrum. Het proces bestaat uit de geografische en sociale expansie van
de prestigieuze taalvormen van de hogere klassen naar de, sociaal-economisch
gezien, lagere klassen. Gerritsen dateert Kloekes kennismaking met Frings
expansieideeën in de jaren rond 1921-1922, het jaar dat ze beiden elkaars werkplek
wisselen. Frings (1926) werkt deze ideeën in een voorlopig definitieve versie uit. In
de zeer positieve bespreking van Frings en Van Ginneken (1919) besteedt Kloeke
(1921) veel aandacht aan de cirkelvormige dialectgrens rondom Keulen die als een
momentopname gezien wordt van de uitbreiding van Keulse eigenaardigheden.
Vanaf dit moment is de invloed van Frings duidelijk traceerbaar. Op een vergelijkbare
manier moeten volgens Kloeke de halvemaanvormige dialectgrenzen van het
behouden pronomen du Kloeke (1920: naschrift) of van de bewaardgebleven
uu-uitspraak als in huis en muis (Kloeke 1927) worden geïnterpreteerd, met als
virtueel centrum van de nieuwe vorm het westen, Holland. Zonder Frings' invloed
te kleineren moet die toch sterk genuanceerd worden. Wat Kloeke bevalt bij Frings
is de dynamiek, maar Kloeke gebruikt in de tijd na die recencie Frings'
‘dynamiserende’ en gezwollen taalgebruik veel minder. In die recensie is hij al
behoorlijk kritisch; zijn kritiek is gebaseerd op de onderwerpen waarvoor hijzelf al
materiaal verzameld heeft en waarover zijn gedachten zich al zijn gaan vormen.
Wel laat hij zich voor het geschiedenisverloop dankbaar inspireren door Frings'
ideeën van de Kulturmorphologie, de sprachgeographische, de geopolitische en de
Verkehrsmorphologie. Die vier worden door Frings op elkaar afgebeeld en uit het
geopolitieke historische verloop en de combinatie van de gemorfde ‘kaartbeelden’
16
trekt Frings zijn conclusies voor de taalgeschiedenis. Frings blijft daarmee ste-

15

16

Frings (1926): ‘Die niederländische Dialektforschung hat sich in den letzten Jahren unserer
deutschen Methode mächtig gemacht’. En vervolgens beschrijft Frings Kloekes eerste ideeën
over de expansie van het suffix -tje als een opeenvolging van overnames van Fries naar
Noordhollands-Zuid-Hollands/Utrechts met in de zeventiende eeuw de definitieve schop in
de rug vanuit Amsterdam, waarbij de ‘große Kulturstätten’ -kîn naar de ‘niederländischen
Kulturperipherie’ verdringen; ‘der Wellenschlag verebt im Kleverland’.
Morfen bedoel ik hier in de zin van de digitale beeldverwerking: het afbeelden van de ene
vorm op de andere. Tekenend voor Kloekes aanpak is dat Kloeke (1931) in zijn strikte
zakelijkheid dezelfde opzet heeft als Frings (1926), maar dan geheel zonder diens barokke,
synthetische vogelvluchtperspectief en zonder de golfslagmetaforen.
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ken in het constateren van correlaties tussen kaartbeelden en het postuleren van
cultuurcentra. En die correlaties zijn ondanks zijn dynamische retoriek statisch.
Kloeke is evenwel op zoek naar oorzaken en naar de sociale dynamiek, en dat vindt
hij nu juist niet bij de Rijnlandse school van Frings, die aansluit bij de statische
sociale theorie van Hans Naumann (Aubin, Frings & Müller 1926: VII). Kloeke (1927)
wijst juist de ideeën van Schröder (1921), Lerch (1925) en Naumann (1925) af waar
ze een te weinig dynamische structuur van de maatschappelijke klassenindeling
bieden; ook meent hij dat ze sociale klassen als te categoriaal en homogeen
voorstellen en te eenzijdig afgaan op de doorslaggevendheid bij taalveranderingen
van het numerieke overwicht van de ‘Unterschicht’. Kloeke citeert juist met
instemming Meillet (1921) die is geïnspireerd door de Franse socioloog Durkheim:
partout ou l'on observe, on voit que des parlers dominants sont imités et
que les sujets se préoccupent de reproduire le language d'autres sujets
- habitant une autre localité ou ayant une situation sociale plus relevée qui passent pour mieux dire.
In Kloeke (1927) worden geen cultuurcentra gepostuleerd, het karakter van
cultuurcentrum wordt afgeleid van de relatieve omvang en vooral de groei van een
stad als aanwijzing voor de sociaal-culturele aantrekkingskracht van een stad. Die
aantrekkingskracht veroorzaakt de talige adaptatie. Kloeke wil net als Meillet niet
praten in termen van categoriaal hoog versus laag en homogeniteit, maar in termen
van ordinaal hoger en lager en dominantie. Hij ziet ontleningsprocessen zich dan
17
ook altijd afspelen in termen van een reeks van naasthogere niveaus. Waar Meillet
sociologische begrippen voornamelijk toepast bij variatie tussen en binnen talen,
gaat Kloeke die sociologische begrippen op een lager aggregatieniveau toepassen,
namelijk op het niveau tussen en binnen dialecten.
Kloeke is dus uit eigen kracht vernieuwend. Dat blijkt al uit zijn eerste
dialectologische artikel over de sjwa-apocope (1919), dat ontstaan is vóór hij in
aanraking is gekomen met Frings' en Van Ginnekens werk waarin gewezen wordt
op de doorslaggevende rol van de territoriale verhoudingen van de veertiende eeuw
voor de isoglossenstructuur naar de Nederlandse kant. Hij kent dan wel al Frings'
eerdere werk waarin geconcludeerd wordt dat 70 procent van de isoglossen binnen
het Rijnland overeenstemmen met de Rijnlandse territoriale structuur van de
achttiende eeuw. Kloeke gaat in zijn artikel niet uit van de isoglossenstructuur, maar
probeert het geleidelijke in de apocope in Drenthe als een fonetisch-fonologische
ontwikkeling te verklaren en het hypercorrecte en abrupte herstel aan de noordkant
te verklaren uit de vestigingsgeschiedenis, de inpoldering (zie Kaart 4 in het
kleurenkatern van deze aflevering). Als er sprake is van invloed, dan is die eerder
te vinden in zijn vaders aandacht voor de humane geografie en zijn eigen ervaringen
bij het veldwerk in Finkenwärder, dan in Frings
Het vernieuwende van dat artikel is dat hij in relatie tot de vestigingsgeschiedenis
uit de vorm en de aard van de dialectgrenzen conclusies trekt over het verloop van
de apocope aan de noord- en aan de westkant (zie Kaart 4). Hier is wel sprake van
adaptatie van sprekers en expansie, maar er is geen sprake van een direct aan-

17

Kloeke (1927) verwijst wel niet naar Meillet (1911), maar het programma voor zijn boek en
voor zijn apocopeartikel, en de vereiste dynamiek stemmen er wel heel erg mee overeen.
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wijsbare prestigieuze taalvorm. Zo lost hij het (hiervóór in noot 7 genoemde) probleem
op, dat hij al fietsend heeft geformuleerd.
Een tweede vernieuwing is het aspect van de humane geografie, in het bijzonder
immigratie en inpoldering/vervening, als verklaring voor hypercorrecte, overdreven
vormen van slot-sjwa bij woorden die oorspronkelijk geen sjwa aan het woordeinde
hadden. Het effect van inpoldering is hem in algemene zin bijgebleven van zijn
vaders wandkaart, en in taalkundig opzicht is hij er voor zijn dissertatie mee
geconfronteerd. De normale klankwettige situatie vinden we in Drente, want daar
is een geleidelijke geografisch en lexicaal diffuse toename van apocope te vinden
van noord naar zuid net als in Noord-Duitsland, en we zouden dus in oostelijk
Groningen eveneens algehele apocope moeten vinden. Maar daar vinden we juist
de situatie van behouden gebleven woordfinale sjwa, met aan de noordoostkant
zelfs vele hypercorrecte sjwa's in woorden die er etymologisch geen hadden. Omdat
de noordgrens van het gebied met sjwa in Groningen geen geografisch en lexicaal
diffuus karakter heeft concludeert Kloeke dat die uitzonderlingsloze sjwa
geïmporteerd moet zijn door mensen vanuit een veel zuidoostelijker gebied, waar
men geen apocope kende. De hypercorrecte vormen moeten ontstaan zijn op het
18
moment dat de apocope in het noorden begon:
er moet een periode geweest zijn van grote weifeling, waarin de
sprekers zelf en degenen die hen aanhoorden eigenlijk niet precies konden
zeggen of de -e nog werd uitgesproken of dat het laatste spoortje klemtoon
al verdwenen was, dezelfde onzekerheid die men thans in Odoorn en
Noord-Barge kan constateren ... de autochthonen hebben de kolonisten
nagevolgd door hun eigen -e ook weer duidelijker te doen uitkomen
(Kloeke 1919: 23-24).
Wat was die onzekerneid? In een aantal Drentse plaatsen werd door Kloeke
geconstateerd dat een stamfinale stemhebbende consonant die van zijn sjwa
geapocopeerd was, nog steeds stemhebbend was gebleven of een stemhebbende
release had (aangegeven met ' ): teev', bed', dreug', brug' zeev' (het gaat hier om
de dialecten van Gieten, Gasselte en Borger). De eerste gevallen met echt -/e/ naast
-/'/ vindt hij pas in Odoorn en ook in Noord-Barge

meende ik reeds in verschillende gevallen de -e aan te horen. Het
behoeft wel nauwelijks gezegd, dat het zeer moeilijk is, om met stelligheid
deze klank aan te wijzen, daar hij immers blijkbaar juist op het punt is,
het laatste restje van klemtoon te verliezen (Kloeke 1919, 17 benadrukking van Kloeke).
Met een dergelijke verklaring gaat hij veel verder dan Frings, die in zijn transcripties
zuiver impressionistisch blijft als de empiricist die hij is. Daarentegen is Kloeke een
echte empiricus, die zijn waarnemingen laat sturen door een theoretisch fonetisch
model: hij bakent heel precies de variatiebreedte af bij de sprekers, en bij de
interpretatie - door de hoorders - van wat sprekers produceren. Kloeke is op zoek
naar oorzaken, Frings blijft bij het constateren van samenhangen.

18

Hij dateert dat in de zestiende eeuw op grond van bronnen uit Loppersum en door een
vergelijking met Noord-Duitsland. Loppersum vertoont het stadium dat Odoorn en Noord-Barge
in het begin van de twintigste eeuw vertegenwoordigen (Kloeke 1919: 31).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

260
Inmiddels is in Drente geen spoor meer te vinden van wat Kloeke met /'/
transcribeerde, maar blijkens De Schutter e.a. (2005, kaart 3.6.1.1. droge) nog wel
19
in noordelijk Twente. Van Oostendorp (2004) heeft dit verschijnsel, net als Boersma
de problemen bij hache aspiré, binnen de optimaliteitstheorie verklaard uit een
streven naar het achterhaalbaar houden voor de hoorder van talige informatie. In
aansluiting bij Wrede (voor Noord-Duitsland) wijst Kloeke nog op een aantal andere
mogelijkheden om die apocope te compenseren: langere uitspraak van de
stamvocaal, of lenis-realisatie van de slotconsonant van de stam. Op grond van
onze huidige kennis kunnen we de langere lengte als een correlaat zien van volgende
lenisconsonant of stemhebbende realisatie.
Veel meer dan Frings heeft Kloeke oog voor interntalige samenhangen. Zo wijst
hij op het distributionele feit, dat er meer apocope na stemloze consonanten
voorkomt, maar minder apocope na stemhebbende, waaronder hij ook de sonoranten
rekent. Verschillen in distributie als deze zijn voor tweede-dialect-leerders moeilijk
te leren. Kloeke zegt dat niet zo - maar uit hoorderstandpunt kan men dit
distributioneel diffuus noemen. Kloeke beschrijft die distributie in zijn artikel; één en
ander laat zich illustreren met drie kaarten (Kaart 5-7 in het kleurenkatern van deze
aflevering) die gebaseerd zijn op recente, door veldwerk verkregen, gegevens uit
20
het Goeman-Taeldeman-Van Reenen bestand. Het betreft een vergelijking van
het behoud van sjwa na /l/, en na /t/, d/; stemhebbende consonanten en sonoranten
worden hier uit elkaar gehouden. In het noordoosten en zuidwesten is er sprake
van meer apocope na een sonorant als /l/, hetgeen niet conform Kloekes vaststelling
is, maar dat in beide gebieden behouden sjwa na een /d/ frequenter is dan na een
/t/ is wél in overeenstemming met Kloekes standpunt. Kloeke wijst echter op een
paar gevallen die hij als uitzonderingen ziet (doem en putte) en moet het proces
dus kenmerken als lexicaal diffuus. Maar het ziet er naar uit dat sonoranten zich
apart gedragen. Buiten Kloekes onderzoeksterrein, het zuidwesten van het
taalgebied, is sjwa juist na /t/ minder frequent dan na /l/. De effecten van sonorant
en stemhebbendheid wijzen dus niet in één richting, en ze werken ook niet overal
hetzelfde.
Het eigenaardige is dus dat Kloeke in zijn artikel over de sjwa twee dingen doet
die hij in het latere artikel over transcripties en klankwetten afwijst. Hij gebruik een
mate van detail in het transcriberen die volgens zijn oordeel van kort daarna, en dat
van Winteler en Sievers, niet gerechtvaardigd is. Bovendien gebruikt hij blijkens de
twee laatste citaten wel degelijk het dubbele model van de sprekerhoorder. En dat
is maar goed ook, want anders was er een duidelijk minder treffende beschrijving
van het verloop en tegenverloop van de apocope geweest. De casus van
sjwa-apocope bevat al alles wat Kloeke aan methodisch apparaat ontwikkeld heeft
en wat hij later verder gaat uitbouwen op ieder van de volgende terreinen: een
empirische aanpak, reeksvormige historische ontwikkelingen, graduele en abrupte
of schijnbaar abrupte ontwikkelingen, woordvarianten, hypercorrectievormen,
woordbouw-gebonden distributiepatronen, apparent time ver-

19
20

Zie daar ook de verwijzing naar verdere literatuur zoals Van Bree (2003), Goeman (1999) en
Schoemans & Van Oostendorp (2004).
Er blijken ook duidelijke verschillen van apocope te zijn naar woordsoort, maar die zullen
elders behandeld worden. Ook de verschillen tussen stemhebbende consonanten en
sonoranten verdienen nog nader onderzoek.
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schillen tussen jong en oud en chronologisch gebonden verschillen. Sociale en
sociaal-historische modellen, de modellen uit de humane geografie bieden de
verklaring voor de verspreiding, de eerdergenoemde intern-talige factoren bieden
de verklaring voor de aanzet van veranderingen.

6 Conclusie
Kloekes enorme werkkracht en organisatievermogen hebben geleid tot een unieke
toepassing van theoretische en methodologische uitgangspunten op inhoudelijk
zeer belangrijke dialectologische en standaardtaalproblemen.
Op het gebied van reeksvormige ontwikkelingen, woordgebonden distributie,
woordvarianten en de toepassing van humane geografie is de invloed van zijn vader
duidelijk aantoonbaar.
In het vroege werk van Kloeke zijn enkele onderwerpen die nog steeds op de
agenda staan van de sociolinguïstiek al helemaal aanwezig: de rol van sociale
klassen en gender, graduele en abrupte veranderingen, klankontwikkeling en
ontlening, bewust en onbewust taalgedrag (Kloeke 1921), hypercorrectie en behoefte
tot adaptatie. Natuurlijk zijn niet alleen de taaltheorie, het denken over taalvariatie,
over taalvariabelen en distributionele context, maar ook de logistiek van
dataverzamelen en verwerkingstechnieken enorm voortgeschreden. We mogen
echter Kloeke wel zien in het licht van, maar niet meten met onze normen. Kloeke
bevond zich op het snijvlak van enerzijds een overwegend mentalistische, historisch
gerichte taalkunde en anderzijds een sociale taaltheorie die nog niet beschikte over
een duidelijk gearticuleerde sociolinguïstiek. Daarom moest hij wel worstelen met
het probleem van de variabele realisaties van hetzelfde woord. Hij geeft een
mentalistische oplossing, maar gaat empirisch te werk en het verloop in de
verbreiding verklaart hij door humane geografie en door te wijzen op contemporaine
sociale factoren.
Kloekes humane dialectgeografie begint al in 1914 en zijn vader is op een aantal
essentiële punten belangrijk geweest voor zijn methodologische vernieuwingen bij
het veldwerk en de interpretatie van de feiten, voor het probleem van verschillende
vormen van hetzelfde woord, en voor de heldere kijk op de chronologische
gelaagdheid van de humane factoren in de vestigingsgeschiedenis. Van Sievers
heeft hij de strenge mentalistische opvatting over fonetisch-fonologische variatie,
maar Kloeke is op zijn best als het keurslijf van de theorie of de methode gaat
wringen. Als de interpretatie en de verklaring van de gegevens hem daartoe dwingen,
dan kiest hij altijd voor bijstelling. Dat is zo op fonetisch gebied, en het speelt ook
bij de uitbreiding van monografische verklaring naar taalgeografische verklaring. Al
in zijn vroege werk volgt hij de empirische cyclus van theorie, data, verklaren en
verwerpen, of bijstellen van theorie, gevolgd door de verzameling van nieuwe data.
Hij doet dat achtereenvolgens bij apocope, bij aanspreekvormen, bij verkleinwoorden,
bij uu-uitspraak en diftongering en bij verlenging in open syllabe. Het is jammer dat
hij in de periode hierna te veel tijd kwijt zal raken aan polemieken en dat hij zo zijn
eigen onderzoeksagenda niet meer helemaal in de hand heeft. Als zijn vader langer
was blijven leven, zou hij ongetwijfeld zijn zoon weer brieven geschreven hebben,
om belangstellend te informeren hoe het stond met de prioriteiten van diens plannen.
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Pieter van Reenen
Kloekes Hollandsche Expansie
Palatalisering, diftongering en opening van de Westgermaanse û tussen
1300 en 1700
Abstract - In his well-known study De Hollandsche Expansie (‘The Expansion from
the West of the Netherlands’, see also Bloomfield, Language) Kloeke views the
phonetic change of Westgermanic û ([u:] > [y:] > [ø.j]) as abruptly having spread
from that area. However, the change is better analysed as gradual. Arguments are
based upon testimonies by Erasmus (among them one unknown until now), and by
16th- and 17th-century grammarians. The four maps are based upon the Corpus of
Modern Dutch Dialects (GTRP) and the Corpus of 14th-century Middie Dutch (Van
Reenen-Mulder). Results show that in Holland, paradoxically, [y:] first changes into
[y.j] and then into [y:] again. The paradox can be solved on the assumption that
around 1600 Hollanders obtain new linguistic self-esteem.

1 Kleine fonetische verschillen
Wie wil proberen in een paar zinnen de kern te vatten van Kloekes visie op
taalverandering, en daarbij zijn licht opsteekt in diens magistrale studie De
Hollandsche Expansie in de zestiende en de zeventiende eeuw en haar
weerspiegeling in de hedendaagsche dialecten, zou met verwijzing naar wat hij
schrijft o.a. op p. IX en 16 kunnen uitkomen op: Klankverandering is beter te verklaren
als ontlening dan als fonetisch proces, en heeft in hoofdzaak zowel fonetisch als
geografisch sprongsgewijze plaats. Sprekers ontlenen de nieuwe uitspraak van
vormen als die uitspraak prestige heeft en als ze die vormen maar vaak genoeg te
horen krijgen. Toegepast op het prestigieuze Hollands betekent dat dat frequente
vormen van het Hollands uit met name de grotere plaatsen zoals Delft, Den Haag,
Dordrecht, Gouda, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Utrecht, en vooral Amsterdam
buiten Holland graag worden overgenomen. Voor sprekers buiten Holland komen
zo de nieuwe uitspraakvormen in ‘Cirkelbogen’ (de term is van Kloeke) uit het westen
als golven aangerold, en dat alles al sinds de Middeleeuwen.
De klankveranderingen zouden zich in hoofdzaak sprongsgewijs voltrekken, zowel
articulatorisch-fonetisch als in ruimtelijk-geografisch opzicht. Dat is soms
onmiskenbaar juist. Wie, zoals in Kloekes eigen voorbeeld (1927: 16) [r] door [R]
vervangt, overbrugt in de mond een articulatorische afstand van alveolair naar
velair/uvulair, minstens 4 cm bij een volwassen spreker. Dat kun je gerust een sprong
noemen, ongeacht het feit of iemand de verandering als eerste tot stand brengt dan
wel haar van iemand anders overneemt. Niet alleen fonetisch-articulatorisch, maar
ook bij ontlening in geografisch ruimtelijke zin is een term als sprong bij dit type
verandering zeker op zijn plaats. Toch is het voorbeeld van de /r/ niet echt gelukkig,
want de meeste veranderingen voltrekken zich in kleine stapjes.
Een beter voorbeeld is daarom de huidige verandering in het Hollands van de
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uitspraak van de niet-prevocale /l/, waar veeleer sprake is van een fonetisch gradueel,
geleidelijk proces. Voor vele, vooral oudere, sprekers buiten Holland raakt bij het
articuleren van de /l/ in lepel de tongpunt de alveolaire richel altijd even stevig,
ongeacht om welke /l/ het gaat. Bij de meeste jonge, vooral vrouwelijke, sprekers
van het Hollands is echter de laatste /l/ van lepel, in tegenstelling tot de eerste, een
halfklinker geworden. De tongpunt raakt namelijk de alveolaire richel in het geheel
niet meer, maar blijft daar diverse centimeters van verwijderd in de mondholte
zweven. Daardoor begint deze /l/ verdacht veel op een [w] te lijken. Nieuws en Niels,
meeuw en meel hebben daarmee een uitspraak gekregen die zo dicht bij elkaar ligt
1
dat verwarring het gevolg kan zijn, tenzij de context disambigueert. Tussen
de-tongpunt-raakt-de-alveolaire-richel-altijd-stevig en
de-tongpunt-raakt-de-alveolaire-richel-helemaal-niet kunnen echter alle mogelijke
overgangen voorkomen. Bij dezelfde spreker kan de tongpunt de alveolaire richel
nu eens lichtjes even raken, dan weer niet, afhankelijk van het woord waarom het
gaat, en ook afhankelijk van fonetische of morfologische conditionering, nadruk,
stijlniveau, vermoeidheidsgraad en wat men maar aan zinnige onderscheidingen
bedenken kan.
Het verschil kan ook fonologisch worden uitgedrukt. Het foneem /r/ kent in het
voorbeeld maar twee, en niet meer dan twee, realisaties: [r] en [R], en die liggen
ver uit elkaar; het foneem /l/ kent er tussen [l] tot [w] nog een hele reeks die gradueel
in elkaar overgaan. Het feit dat deze realisaties gelegen tussen [l] en [w] gewoonlijk
fonetisch met worden genoteerd mag niet verhullen dat zij wel degelijk plegen voor
te komen, en laat het verschil tussen de twee voorbeelden onverlet.
Kloekes bekendste studie betreft de Hollandse expansie, met name de
veranderingen in de uitspraak van de Westgermaanse û in woorden als [hu:s] en
[mu:s]. In (1) geef ik drie series veranderingen in betrekkelijk kleine stapjes.
(1)

(a)

[u:] > [y:] > [ø. ] > [oe. ] > [oe:]

(b)

[u:] > [y:] > [ø:] > [oe:] > [oe ]

(c)

[u:] > [y:] > [y.j] > [y:] > [ø. ]

y

y

y

y

y

Kloeke gaat voor het Hollands uit van de sprong [y:] > [ø. ] in (1a). Taeldeman (2000)
maakt deze sprong misschien ook voor de Brabantse dialecten, maar niet uitgesloten
y

is dat hij het ook eens is met het stapje in (1c) [y:] > [y.j], en dan pas [ø.j] of [ø. ],
voor het Brabants. Ryckeboer (1973: 64-69) springt wat minder ver dan Kloeke en
neemt aan dat eerst opening plaats heeft en dan pas diftongering, van [y:] tot [oe:],
2
zoals in (1b). Ook Caron (1972) lijkt minder ver te springen dan Kloeke en laat,
y

heel anders dan Ryckeboer, op [y:] het stapje [y.j] (of [y. ]) van (1c) volgen, waarvoor
hij zich baseert op het getuigenis van Erasmus uit 1528. Heel opmerkelijk is
vervolgens dat Caron voor de periode erna, op gezag van onder anderen Montanus
(1635: 67), na de [y.j] opnieuw teruggaat naar [y:]. Pas veel la1
2

Zie voor dit onderzoek Van Reenen & Jongkind 2000.
Taeldeman 2000 is een reactie op deze visie van Ryckeboer 1973. Ik ben geneigd de
argumenten van Taeldeman 2000 voor doorslaggevend te houden. Met name voor
Frans-Vlaanderen en het zuidelijke deel van West-Vlaanderen zou een variant van Ryckeboers
visie nog steeds kunnen gelden, in zoverre daar [y:] > [Ø.] heel goed denkbaar is. Zie verder
nog Goossens 2000 voor wat betreft de evolutie van de gesloten klinkers in Brabant.
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y

3

ter duikt dan de inmiddels verlaagde diftong [ø. ] op, althans in Holland. In tabel 1
heb ik enige relevante gegevens uit Caron (1972) en Kloeke (1927) chronologisch
op een rijtje gezet.

tabel 1 Uitspraak van de Westgermaanse û in Holland en Utrecht tussen
1500 tot 1700. Bronnen: Caron (1972: 17, 108, 111, 115, 122-124) en
Kloeke (1927: 98-101).
Tijd

plaats

bron

[y:]

[y.j] (en
zwaardere
diftongen)

1527,1528

Holland

Erasmus

+

+

1581

Holland

De Heuiter

+

+

1612

Haarlem

Liefhebbers

+

1633

Leiden

Van Heule

+

1635

Delft

Montanus

+

voor 1647

Amsterdam

Hooft

1650,1682

Utrecht

Atteveld

+

17de eeuw

Utrecht

v.d. Weyden

+

1650

Amsterdam

Vondel

+

1679

Amsterdam

Oudaen

+ (plat)

1683

Amsterdam

Van Helderen

+

1683

Rotterdam

Van Helderen

+

(+)

1683

Amsterdam

Winschooten

(+)

+

1683

Leiden

Winschooten

(+)

+

+

In dit artikel doe ik een poging de evolutie van Westgermaanse û door te lichten
in termen van relatief kleine, graduele verschillen. Daarbij besteed ik in de eerste
plaats aandacht aan het probleem dat in Holland [y:] eerst [y.j] lijkt te worden en
daarna toch weer [y:], vóór de diftongering definitief heeft doorgezet. Daartoe besteed
ik in sectie 2 eerst aandacht aan het getuigenis van Erasmus, en in sectie 3 aan de
spellingen in veertiende-eeuwse oorkonden. In de secties 2 en 3 komt dan
onverwacht een nieuw probleem aan het licht, dat tot nu toe aan de aandacht is
ontsnapt. Het betreft de dubbele klinkerspellingen, als in huus, zo typisch voor het
Nederlands in vergelijking met de andere met Latijnse letters gespelde talen van
de middeleeuwen. Ik ga er kort op in in sectie 4. In sectie 5 stel ik vervolgens een
hypothetische oplossing voor voor de verandering van (1c). Sectie 6 bevat een korte
conclusie. Tenslotte, voor een helder en beknopt overzicht van de discussie in een
ruimer kader verwijs ik naar van Bree (1977).

3

Voor wat betreft de notatie, bij naslagen na de centrale klinker stel ik meestal de volgende
y

ɥ

i

u

ə

l

paren gelijk: [ ] = [ ] = [ ] = [j.]; [ ] = [w]; [ ] = [ ].
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2 Erasmus en de uitspraak van huis-muis-muur en nog een vierde woord
Erasmus is de eerste die zich expliciet heeft uitgelaten over de uitspraak van de
Westgermaanse û. Hij behandelt deze in vier woorden: huis, muis, muur en een
(onbekend) Nederlands equivalent van het Latijnse extra. Huis en muur worden
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volgens Erasmus gediftongeerd als in het Franse fruyt ‘vrucht’ en bruyt ‘geluid’, in
het Hollands van toen een in prominentie dalende diftong, evenals in vele Franse
dialecten. De uitspraak [y.j] zoals Erasmus die beschrijft kennen we vandaag niet
meer in huis, maar m[y.j]r voor m[y:]r kan eigenlijk nog steeds wel worden gezegd
zonder althans in mijn oren helemaal vreemd te klinken, en vormen van het type
ɔ

m[y. ]r, soms ook met nog andere naslag, zijn zelfs nog veel in hedendaagse
dialecten te horen, zie Kaart 8 in het kleurkatern van deze aflevering. Dat de naslag
ook voorkomt na niet gepalataliseerde klinker, blijkt uit vergelijking van de kaarten
8 en 9.
Wat tot voor kort niet bekend was is dat Erasmus in zijn Annotationes op het
Nieuwe Testament, in een passage die in de eerste editie van 1521 nog ontbrak,
ook de klinker van muis beschrijft en zich daarbij bedient van het Griekse alfabet
4
als fonetisch systeem. Heel bijzonder is dat dit de enige plek is waar Erasmus zelf
een transcriptie van een Hollandse uitspraak geeft. Het gaat om citaat (2):
(2) Graeci μῦ sonant acutam et breuem, at Hollandi pronunciant
longam et circunflexam, quemadmodum arbitror veteres pronunciasse,
quasi diphthongo dicant μῦι . (Erasmus 1527: 143. De Grieken laten
μῦ scherp en kort klinken, de Hollanders daarentegen spreken het
woord lang en gebogen uit, zoals naar ik meen de ouden het hebben
uitgesproken: ze zeggen μῦι ongeveer met een tweeklank.)
Aangezien de Grieken geen tweeklank hebben uitgesproken, gaat het in deze
passage alleen over de uitspraak van het Hollands. De transcriptie in Griekse letters
sluit perfect aan bij zijn opmerkingen over huis en muur van een jaar later: Erasmus
5
sprak de Westgermaanse û in het Hollands in gesloten syllabe uit als [y.j]. Toch
mogen we ook weer niet concluderen dat hij de uitspraak [y:] in deze woorden niet
gekend heeft. Dat blijkt uit citaat (3), weer over het woord muis, maar deze keer
vergelijkt Erasmus Hollands (Bataafs) en Latijn. Vooraf ter toelichting: de klinker in
muis is in deze periode nog lang, zoals nu nog in de standaardtaal in m[y:]r, en de
u is de Gallische u, dat wil zeggen [y]. De Hollander spreekt muis dus als [my:s] uit.
(3) VRSVS:... Ad haec quid alius sonat syllaba mus in animante longa
quam in dictione mimus breuis? LEO: Nihil prorsus. VRSVS: Atqui
discrimen docer Batauus sonans animantis vocabulum, in quo audis
geminum v; si sones simplex, nullus quid velis intelliget Latine nesciens.
(1528:71:897-898. BEER:... In dit verband: in welk opzicht klinkt de syllabe
mus in het dier (muis) waar hij lang is anders dan de syllabe in de
uitdrukking mimus (acteur) waar hij kort is? LEEUW: In geen enkel. BEER:
En toch onderwijst de Bataaf het onderscheid wanneer hij het woord voor
het dier uitspreekt, waarin je een dubbele u hoort;

4
5

Zie ook Krans 2004, p. 166 note 11. Ik bedank graag Jan Krans die mij gewezen heeft op
deze voor taalkundigen belangrijke passage in de Annotationes van Erasmus.
Hier moet onmiddellijk een voorbehoud worden gemaakt. Bij de uitspraak van muis is bij
Erasmus niet alleen sprake van een lange klinker, maar hij noemt de klinker ook nog
circunflexam, ‘gebogen’, in tegenstelling tot de korte scherpe klinker [y] van put. Ik kom in
sectie 4 op dit probleem terug. De Grieken in het citaat zijn de Grieken uit Erasmus' eigen
tijd.
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zou je een enkele zeggen, geen mens die geen Latijn kent zou begrijpen
wat je wilt.
Er is een tweede aanwijzing dat Erasmus de [y:]-uitspraak heeft gekend, zie citaat
(4):
(4) Item Batavice puteum, audis v simplex; dic extra, audis geminum, nisi
mauis hic esse peculiarem diphthongum. (1528:70:882. Evenzo in
Hollands put hoor je een enkele u; zeg extra, en je hoort een dubbele,
tenzij je liever hebt dat het hier gaat om een speciale tweeklank.)
Ik heb extra niet vertaald, aangezien de verschillende edities hier drie mogelijkheden
geven, zie Erasmus (1528, Engelse vertaling, p. 613, note 308). De vertaling vut
‘uit’ is te vinden in de heruitgave van 1973 die ik geraadpleegd heb. Maar als die
juist is, waarom heeft Erasmus dan niet ex geschreven? Puut ‘kikker’ komt in een
andere editie voor, maar is daar weer verbeterd, hoewel het qua vorm het meest
op put lijkt, en dat zou eigenlijk gezien de vormovereenkomsten bij de andere
voorbeelden in de betrokken passage de meest voor de hand liggende keuze zijn
geweest. Als vertaling van extra is het echter onzin. Semantisch ligt de vertaling
‘buiten’ het meest voor de hand, in Erasmus' tijd buten of buyten en een heel enkele
keer, naar het schijnt, buut. In de uitgave die door Kloeke en Caron is geraadpleegd
vinden we die vorm buut. Terecht vraagt Kloeke (1927: 98) zich echter af waarom
Erasmus niet een gangbaarder woord, bijvoorbeeld buit (spolia), gekozen heeft. In
het veertiende-eeuwse corpus Middelnederlandse oorkonden, dat in sectie 3
hieronder aan de orde komt, komt buut, met gesloten syllabe, inderdaad helemaal
niet voor, en de vraag van Kloeke is daarom begrijpelijk.
Ik vind buyten of buten de beste keuze. Dat zijn niet alleen gangbare vormen in
Erasmus' tijd, maar het is ook de meest voor de hand liggende vertaling van extra.
Bovendien komt het ook formeel nog redelijk dichtbij put. Is die vertaling juist, dan
betekent dit dat de diftong [y.j], naast [y:], ook in open lettergreep voorkomt.
Bevestiging daarvoor is te vinden in het feit dat al in veertiende-eeuwse spellingen
naast buten ook wel buyten wordt aangetroffen, zie sectie 3, dat buyten frequenter
wordt in Erasmus' tijd en dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw buyten
6
norm is, en niet minder frequent voorkomt dan uyt of huys. Dat uy in de zeventiende
eeuw overigens met altijd als [y.j] hoeft te zijn uitgesproken komt in sectie 5 aan de
orde. Hoe dan ook, ook wie mijn opvatting dat extra als ‘buiten’ moet worden vertaald
niet deelt zal moeten vaststellen dat de speciale tweeklank in (4) [y.j] betreft en dat
Erasmus twee uitspraken van de Westgermaanse û heeft gekend: een
monoftongische [y:] en een diftongische [y.j].
Het getuigenis van Erasmus komt er dan op neer dat in het Hollands van zijn
dagen een in prominentie dalende diftong [y.j] te horen is geweest in woorden als
huis, muis, muur en buiten, maar daarnaast kon men ook [y:] zeggen. Of deze
klanken voor /r/ of voor de obstruenten /s/ of /t/ voorkomen, maakt voor hem geen
verschil. Fonologisch gaat het blijkbaar om /y:/, gerealiseerd als [y.j] of [y:].

6

Opmerkelijk is dat in de vertalingen in het Nederlands van het werk van Erasmus' zelf ‘uit’
nog vaak uut wordt gespeld, naast vooral buyten en huys, zie Bijl 1978. Voor wat betreft de
zeventiende eeuw baseer ik mij op vele citaten, voornamelijk uit Poelhekke 1978.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

269
Het is net zo'n verschil als tussen [ze:] en [ze.j] ‘zee’ in Modern Nederlands, aldus
Caron in zijn Inleiding op Montanus (1635, p. XIII): [y.j] en [e.j] zijn ‘fonetisch
ongedissimileerde diftongen’. Ik neem daarom aan dat in de uitspraak van het
ɔ

Hollands van Erasmus’ tijd tussen [y:] en [y.j] ook tussenstapjes van het type [y: ]
te horen zijn geweest, maar van opening van de klinker is nog geen sprake.

3 Middelnederlandse oorkonden van 1301-1400
In tabel 2 geef ik, rekening houdend met open en gesloten, lettergreep, de
spellingsfrequenties (absolute voorkomens) van de klinkers van uit, buiten en muur,
op basis van het veertiende-eeuwse corpus Middelnederlands, zie Van Reenen
(2000). Voor de goede orde: muur enkelvoud was toen nog in veel dialecten
tweesyllabig: mure, maar blijkbaar al niet meer in het Hollands van Erasmus. Die
tweesyllabigheid is in de moderne dialecten nog steeds, zij het op bescheiden schaal,
terug te vinden, zie Kaart 10. In de veertiende eeuw hadden van de 95 relevante
vormen er nog maar 22 hun tweede syllabe verloren. Overigens komen ook in de
dertiende eeuw al wat geapocopeerde vormen voor, bijvoorbeeld in Brugge. Omdat
muur in het corpus niet zeer frequent is heb ik, bij de getallen voor muur, ook nog
die van een aantal andere woorden op -uur opgeteld, zie tabel 3. Al komen de
klinkers van een aantal van deze woorden niet van Westgermaanse û, zij gedragen
7
zich, op een paar marginale uitzonderingen na, wel zo. . Hoe de schrijfwijzen ue
(plus wat uy en ui) versus u (plus wat uu) in open syllabe geografisch zijn verdeeld
is te zien op Kaart 11. Kernen van ue-spelling zijn te vinden zowel binnen als buiten
Holland. Op de zeldzame spellingen zonder u kom ik later apart nog even terug.

tabel 2 Frequenties van spellingen van de klinker van uit, muur en buiten,
waarbij ‘u’ en ‘v’ te lezen zijn als ‘U’; ‘y’ en ‘ij’ (5x) als ‘Y’; ‘i’ en ‘j’ (1x)
als ‘I’; ‘e’ als ‘E’; en ‘uu’ en ‘w’ als ‘UU’.
u
75

uu
817

ue
61

1

25

U

UU

UE/UUE

UITE

1221

20

BUITEN

267

MURE

60

UIT
MUUR

7

1

24

ui
80

uy
708

Totaal
1741
26

UI

UY/UYE

2

47

1290

6

273
85

De i en y spellingen in vier ‘vuur’ en styeren ‘sturen’, die ik verder buiten beschouwing laat,
laten zien dat deze woorden niet teruggaan op Westgermaanse û. Voor het overige gedragen
ze zich niet anders dan zuur, huur en muur. Niet opgenomen in tabel 3 zijn baten (Zwolle),
ghebeure = gebuur (regio Breda) en de eigennaam Sc(h)oermans. Ik beschouw baten (Zwolle)
een schrijffout voor buten, en ghebeure voor gebuere. Van Sc(h)oermans (uit 1371 en 1372
te Dordrecht) neem ik aan dat het voor Schoormans staat en niet op schuur teruggaat. Buiten
beschouwing gelaten zijn tenslotte 11 vormen met dubbel rr, bijvoorbeeld tweemaal verre
‘uur’.
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tabel 3 Frequenties van de spellingen met u van de klinker van buur,
duur, huur, muur, natuur, puur, schuur, sturen, uur, vuur, zuur en
samenstellingen, waarbij ‘u’ en ‘v’ te lezen zijn als ‘U’; ‘y’ en ‘ij’ als ‘Y’;
‘i’ en ‘j’ als ‘I’; ‘e’ als ‘E’; en ‘uu’ en ‘w’ als ‘UU’. Vormen niet afkomstig
van Westgermaanse û zijn met * gemerkt. Zij gedragen zich in grote
lijnen hetzelfde als vormen waarvan de klinker wel afkomstig is van
Westgermaanse û.
u

uu

ue/uue

ui/uui(e)

uy/uye/ueyTotaal

BUUR

15

6

101+2

1

5+2+1

DUUR

1

HUUR

3

2

MUUR

62

146+2

1

25

NATUUR

6

11

PUUR

3

11

SCHUUR
* STUUR

1

133
3

1

16+15+3

248
26
17

6

1

21

7

7

12

13

UUR

6

6

* VUUR

1

1

ZUUR

1

7

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Tot

29

99

310

3

42

483

uu
1

ue/uue
92

ui/uui(e)

BURE

u
75

uy/uye/uey
3
171

DURE

146

HURE

174

5

75+5

MURE

60

1

24

NATURE
PURE

6

8

95
1

6+1

248

10+1

271
85
6

SCHURE 56

1

* STURE

2

1

URE

7

* VURE

4

1+1

6

ZURE

2

3

5

_____

_____

_____

_____

_____

_____

532

8

308

1

22

871

Tot

11

1

69
3
7
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In tabel 2 is te zien dat in gesloten syllabe voor t de spellingen UU en UY
domineren. Dat was ook al zo voor de s van huis, zie Van Reenen & Wijnands
(1993). Voor r domineert echter UE, op forse afstand gevolgd door UU, zie de
tabellen 2 en 3. In open syllabe domineert U voor t, op grote afstand gevolgd door
UY. Dat was ook al zo voor s, vooral bij duizend, minder bij huizen, zie Van Reenen
& Wijnands (1993). Voor r domineren U en opnieuw UE. Nadere analyse van de
gegevens leert nog dat het gebruik van de spelling uy toeneemt in de loop van de
veertiende eeuw en ook dat was al gebleken in Van Reenen & Wijnands (1993).
De opmerkelijkste conclusie is echter dat, waar voor s en t vooral UY wordt
aangetroffen, voor r vooral UE gebruikelijk is.
Algemeen wordt aangenomen dat de letters u, e, i en y in vormen als uut, uit en
uyt, muer en muur in het Middelnederlands als verlengingsteken dienen. In feite
heeft deze opvatting maar één argument voor zich, en dat argument is onjuist. Uit
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het getuigenis van Petrus Montanus (1635: p. 67) en tijdgenoten blijkt dat zij de
klinker in woorden als huis en muis, ondanks de spelling met ue, ui en uy niet
diftongeren. Daar volgt echter niet uit dat Erasmus dat ook niet heeft gedaan.
Aangezien het getuigenis van Erasmus in de tijd dichter bij de veertiende-eeuwse
gegevens ligt dan dat van Montanus, doen we er in dit geval verstandig aan alleen
bij Erasmus te rade te gaan, die wel licht diftongeert.
Dat de traditionele visie aan herziening toe is, was al betoogd in Van Reenen &
Wijnands (1993) en Van Reenen (2000). Zo hebben we in Van Reenen & Wijnands
(1993) erop gewezen dat, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, de
spelling uy in de veertiende eeuw niet als equivalent kan worden beschouwd van
ui, en evenmin van nu, ue, aangezien sprake is van een substantieel andere
distributie: uy komt, naast u, veelvuldig in open syllabe voor; ue, ui en uu
hoegenaamd niet. In gesloten syllabe daarentegen vinden we vooral uy, uu, ui en
ue. De overlap tussen beide syllabetypen betreft alleen uy. Aangezien lengtecontrast
in klinkers wel in gesloten, maar niet in open lettergreep voorkomt, volgt daaruit dat
y in open lettergreep niet voor klinkerlengte staat. Een meer voor de hand liggende
interpretatie is dan dat uy staat voor een tweeklank, met name de [y.j] van Erasmus.
Passen wij dezelfde redenering toe op vormen van het type muere en mure, dan
geldt iets dergelijks voor de e in ue, want ook ue komt niet alleen overwegend in
gesloten, maar ook veelvuldig in open syllabe voor, zie de tabellen 2 en 3. En dat
heeft als gevolg dat niet alleen y maar ook e na u niet als puur verlengingsteken
van de [y:] kan worden geïnterpreteerd, een stap die in Van Reenen en Wijnands
(1993) nog niet beargumenteerd kon worden gezet. Het is van daar nog maar een
kleine stap om ook i in ui die status te ontnemen. Onze interpretatie heeft een direct
voordeel: wij kunnen nu probleemloos verklaren waarom het lengteteken voor r bij
uitstek e, voor t en s bij uitstek u of y is: het gaat om een licht verschil in uitspraak.
Daarnaast geldt dat de klinker in open lettergreep in het algemeen korter is en
minder neiging tot diftongering heeft dan in gesloten lettergreep.
Steun voor onze interpretatie van nog een heel ander type vinden wij bij Mihm
(2001: 587-591, 2002: 252-253). Mihm betoogt dat het niet waarschijnlijk is dat i, y
en e in huis, huys en hues in de Middelnederlandse dialecten puur voor alleen
verlenging staan (op uu kom ik in sectie 4 terug). In het Oudfrans wordt lengte in
de spelling niet aangegeven. Waarom zouden scribenten, die Oudfrans als hun
grote voorbeeld op het gebied van spellen in de volkstaal zien, daar ineens in het
Nederlands wel aan begonnen zijn? En waarom zouden ze daar dan bovendien, in
een periode waarin spellen en lezen in de volkstaal nog allesbehalve gebruikelijk
is en lettertekens letterlijk gelezen plachten te worden, zulke ingewikkelde en niet
voor de hand liggende metatekens als y, i en e voor hebben gekozen, die bovendien
al andere spellingsfuncties hadden. Mihm neemt daarom aan dat i, e en y in
combinaties als ui, ue en uy veeleer bedoeld zijn geweest om zo goed mogelijk een
fonetische waarde aan te geven, dat wil zeggen naast lengte in elk geval ook nog
iets anders. Uit Mihms betoog volgt dat naast de klinkersequentie in huys ook die
in huis en hues heel goed kunnen staan voor lichte diftongen.
Die diftongen zijn overigens niet per definitie volledig palataal: zij moeten soms
als [u.j]-achtige uitspraken geïnterpreteerd worden. In Van Reenen (2000: 493, kaart
1) heb ik geprobeerd de grens van de palatalisering van de û te bepalen door te
vergelijken met de spelling van ‘goed’. Op basis van de distributie van vormen
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van het type guet en goet ‘goed’ kon worden beargumenteerd dat in het oosten van
het taalgebied, waar û niet gepalataliseerd is, uy veeleer staat voor zoiets als [u.j]:
een lichte tweeklank waarvan alleen de naslag palataal is. In dat licht dienen de
kaarten van uit in Van Reenen (2000) en van huis en duizend in Van Reenen en
Wijnands (1993, kaarten 2-7) te worden geïnterpreteerd, evenals Kaart 10 in het
kleurkatern van deze aflevering. Alleen in West-Vlaanderen mag bij de spelling ue,
op grond van de uitspraak aldaar in de moderne dialecten, in plaats van aan diftong
ə

[y. ], wellicht al aan een uitspraak mø:]r worden gedacht.
Tenslotte een enkele opmerking over de zeldzame spellingen zonder u. Ze zijn
opgenomen in tabel 4, zie ook noot 7. Nadere analyse leert dat out, oyt en moren
voorkomen in regio Q99 Meersen, bouten en schoere in P176 Sint-Truiden en score
in K285 Schelle. Voor vormen van het type ‘buur’ komt boerschap driemaal voor in
F179 Zutphen, geboerbossche in regio L271 Venlo, nageboeren driemaal in Q95
Maastricht en regio. Dat ze overwegend in het zuidoosten zijn te vinden en in elk
geval ver van Holland, klopt met de bevindingen van Ryckeboer (1973: 72-73) en
van Van Reenen (2000: 487), en de in deze studies gegeven verwijzingen. Deze
spellingen met o en oe laten zien dat de opening van de klinker ver van Holland
begonnen moet zijn, in gebieden waar de û niet of nog niet gepalataliseerd was
(met als enige uitzondering Schelle).
Gezien de beperkte middelen die de scribenten ter beschikking stonden, is er
opmerkelijk veel variatie in het veertiende-eeuws Middelnederlands. Systematisch
is er niet alleen verschil in spelling tussen open en gesloten syllabe, maar ook tussen
de spellingen voor /r/ en voor /t/ en /s/. Voor de obstruenten lijken de realisaties [y:]
ə

en [y.j] van de /y:/ verder uit elkaar te liggen dan [y:] en [y. ] voor /r/. Aan de
realisaties van de fonemen /y:/ als [y:] tot [y.j] en van /u:/ als [u:] tot [u.j] mogen we
ə

ə

ongetwijfeld [y. ] en [u. ] toevoegen, realisaties die voor /r/ wellicht domineren. De
distributie van ue voor /r/ in open syllabe wijst op een lichte diftong met diverse
geografische centra, zowel binnen als buiten Holland. In West-Vlaanderen mag
wellicht al aan [ø:] worden gedacht. Honderd jaar later is in het Hollands van Erasmus
het verschil in realisaties van /y:/ voor /s,t/ en /r/ verdwenen en mogelijk ook dat
tussen open en gesloten lettergreep.

tabel 4 Spellingen van woorden met Westgermaanse û of, met *, die
zich in grote lijnen zo gedragen, waarin geen u is gespeld, waarbij ‘o’
te lezen is als ‘O’; ‘e’ als ‘E’; ‘y’ als ‘Y’; ‘u’ als ‘U’; en ‘i’ als ‘I’.
Gesloten syllabe Open
syllabe
o
oe
oy
ou

ie

o

BUITEN
UIT
BUUR

1

oe

ou
1

ie

ye

1

4

3

MUUR

1

SCHUUR 2
UUR
*STUUR
*VUUR

4
1

3
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4 Het probleem van de lange en gebogen klinkers van Erasmus
In citaat (2) hierboven spreekt Erasmus (1527: 143) over klinkers die naast lang
ook gebogen kunnen zijn. Naast muis vermeldt hij dat ook nog van de o van loos
‘callidus’. Korte klinkers die scherp zijn en lange die gebogen zijn, dat is een
eigenschap van het Hollands die het met het Latijn deelt, al beseft men dat in
Erasmus' tijd niet: Ook in malum ‘appel’ is de klinker lang en gebogen, alsof je zegt
‘máàlum’. In malum ‘slecht’ daarentegen is de eerste klinker kort en scherp. Voor
Erasmus gaat het bij sommige lange klinkers en tweeklanken dus niet om een
verlengde korte, maar nog steeds scherpe klinker, maar om een verlengde klinker
die van scherp gebogen wordt.
Mihm (2001: 587-591, 2002: 252-253) veronderstelt dat ‘gebogen’ hier wellicht
voor tweetoppigheid of sleeptoon staat. Mihms hypothese geeft dan een verklaring
voor het feit dat in het Middelnederlands, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het
Oudfrans, zo veelvuldig dubbele letters voor klinkernotaties zijn ingevoerd. In het
Oudfrans worden sequenties van twee klinkertekens inderdaad maar zelden
aangetroffen en dan gaat het alleen om verschillende lettergrepen: maaille ‘muntstuk’,
aage ‘leeftijd’, Aalis ‘eigennaam’; pooir ‘kunnen’, voorie ‘voogdij’; seel ‘zegel’, abeesse
‘abdis’; oubliia ‘(hij) vergat’, traiie ‘verraden’ zijn uitgesproken als [a?a], [o?o], [e?e]
en [i?i], waarin de [?] meer of minder lenis kan worden gerealiseerd. De Oudfranse
sequenties zijn waarschijnlijk vergelijkbaar met Modern Nederlandse sequenties
van het type: naapen [a?a], meeëten [e?e].
Nu zou men kunnen veronderstellen dat in het Middelnederlands de dubbele
lettersequenties eveneens lettergreepgrenzen aangeven, en dat zou betekenen dat
notaties als uu in huus of uy in huys in de periode van Erasmus en daarvóór als
tweelettergrepig: [hy?ys] of [hy?is] moeten worden opgevat. Dat valt echter op geen
enkele manier waarschijnlijk te maken. De hypothese van Mihm gaat een stap
minder ver: in zijn visie zouden uu, uy, ui en ue zijn op te vatten als tweetoppig
binnen dezelfde lettergreep, als klinker of lichte diftong die qua intonatie eerst daalt
en dan weer stijgt. Zo'n tweetoppige uitspraak is kenmerkend voor sleeptoonaccent,
dat thans nog te horen is in vele Limburgse dialecten, al dan niet in oppositie met
stoottoon. Aangezien de dubbele klinkernotatie voorkomt in heel het noordwesten
van het Middelnederduitse en Middelnederlandse taalgebied, veronderstelt Mihm
daarmee dat tweetoppigheid, dat wil zeggen sleeptoon, kenmerkend voor heel dit
gebied is geweest. In Holland zou het verschijnsel omstreeks 1600 dan verloren
zijn gegaan, want Erasmus heeft het nog gekend, Montanus niet meer. Het accentus
circumflexus: de snapstaege vocaal van Montanus (1635, p. 125, zie ook Feitsma
1991, p. 7) kan daarom niet worden gelijkgesteld aan het circunflexus van de klinkers
en diftongen in citaat (2).
Mihms hypothese geeft een verklaring voor het afwijkend spellingsgedrag van de
Middelnederduitse en Middelnederlandse scribenten: de dubbele klinkernotaties
gaven oorspronkelijk niet zozeer lengte, die immers niet placht te worden
aangegeven, maar sleeptoon (tweetoppigheid) aan, door Erasmus met de term
gebogen aangeduid. Aan de dubbele klinkernotatie van het Middelnederlands is
dan behoefte gevoeld vanwege de aanwezigheid van een eigenschap die in het
Oudfrans ontbrak. Daarnaast is het niet nodig de dubbele notatie van de klinkers,
als in het Oudfrans, te duiden als lettergreepgrens.
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Mihms hypothese is daarmee heel aantrekkelijk. Zij kan ingrijpende gevolgen hebben
voor de studie van oudere taalfasen van het Nederlands en het Nederduits,
aangezien de standaardaanname tot nu toe is dat Keulen pas later, na de
Middeleeuwen, het centrum is geweest van het ontstaan van sleep- en stoottoon,
zie bijvoorbeeld Gussenhoven & Peters (2004, p. 276). Het hier aangesneden
probleemveld vereist diepgaand nader onderzoek, waarbij de gegevens en inzichten
opnieuw gewikt en gewogen dienen te worden. Het voert echter te ver er hier nu
nader op in te gaan. Hier is van belang dat niet valt uit te sluiten dat in (1c) hierboven
de eerste [u:], [y:] en [y.j] nog door sleeptoon gekenmerkt kunnen zijn geweest,
maar dat de [y:] van Montanus dit kenmerk inmiddels verloren heeft.

5 Implicaties voor Kloekes Hollandse Expansie
Zolang we genoegen nemen met de sprong van Kloeke van [y:] naar [ø.j] als in (1a)
is er niets bijzonders aan de hand met de klankontwikkeling van de Westgermaanse
û, maar wie de resultaten van de benadering van het type Caron serieus neemt,
moet verklaren hoe het mogelijk is dat een natuurlijke ontwikkeling naar diftong van
[y:] naar [y.j] die begonnen is in de veertiende eeuw, doorzet ten tijde van Erasmus
en iets voor 1600 culmineert, daarna plotseling stopt en terugvalt naar het
voorafgaand stadium [y:], en wel zodanig radicaal dat Montanus (1635) er in zijn
dagen niet langer weet van heeft dat enige generaties voor hem [y.j], naast [y:], nog
goed Hollands was. Hier moet iets speciaals aan de hand zijn geweest. Ik denk dat
we hier te maken hebben met het ontstaan van een niet-natuurlijke ontwikkeling in
de vorm van een nieuwe norm. Deze nieuwe norm kan omschreven worden als (5).
(5) Vanaf ongeveer 1600 is diftongische uitspraak voor gepalataliseerde
Westgermaanse û niet langer zuiver Hollands. De niet gepalataliseerde
uitspraak is dat overigens al helemaal niet.
Ik vermoed dat norm (5) omstreeks 1600 is ontstaan als gevolg van een
attitudeverandering in Holland. In Holland heeft zich juist in deze jaren een sterk
zelfbewustzijn ontwikkeld met als inspiratiebron het gereformeerdendom in opstand
tegen Spanje en de Duitse keizer. Dat zelfbewustzijn uit zich ook hier en daar in
taal, en focust zich met name op de uitspraak [y:]. Holland wordt in deze periode
geconfronteerd met enorme immigratiestromen en daarmee met vele gediftongeerde
en/of niet gepalataliseerde uitspraken van de Westgermaanse û. Deze worden door
Hollanders niet langer als zuiver Hollands aangevoeld, maar hebben in hun oren
een allochtone bijsmaak. Dat ook de diftong [y.j] niet langer als autochtoon Hollands
wordt gezien moet mijns inziens op deze manier begrepen worden. Mijn verklarende
hypothese is dus dat de Hollandse uitspraak [y.j] van Erasmus van status verandert
en in de tijd van Montanus niet langer als Hollands klinkt. Alleen de rijmen bij Hooft
passen niet in dit beeld, zie tabel 1.
Al voor de veertiende eeuw was Westgermaanse û spontaan gepalataliseerd tot
[y:] in Holland, Utrecht, de Betuwe, Vlaanderen en een groot deel van Brabant. In
Holland treedt vervolgens vanaf de veertiende eeuw naast [y:] lichte diftongering
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tot [y.j] op. Brabant kent in die periode, of niet lang erna, ook opening die - en hierin
volg ik Taeldeman (2000) - met diftongering gepaard moet zijn gegaan, zodat zich
y

daar al vroeg [ø.j] en [oe. ] heeft gevormd. Voor zover deze diftongen in
Oost-Vlaanderen al in de zestiende eeuw zijn overgenomen kunnen ze daar weer
tot monoftong [ø:] geworden zijn, en zo naar Holland geëxporteerd. Maar het kan
ook zijn dat Oost-Vlaanderen in deze periode nog alleen [y:] kent. West-Vlaanderen
houdt [y:], die zich daar, evenals in Frans-Vlaanderen, misschien al ontwikkelt naar
[ø:]. Buiten Holland, Utrecht, de Betuwe, Vlaanderen en het grootste deel van
Brabant, is de û niet gepalataliseerd. Wel vindt ook daar soms diftongering tot [u.j]
ə

of verlaging tot [o:] dan wel beide plaats tot [o.j], [o. ] of [o.w].
De [y.j]-uitspraak, typisch voor Holland, piekt in de halve eeuw na Erasmus, maar
ook het wat oudere [y:] blijft als typisch Hollandse uitspraak in zwang. Al voor 1600
wordt dan Holland vanuit het zuiden en oosten overspoeld door vele groepen nieuwe
immigranten met gediftongeerde en/of geopende dan wel nietgepalataliseerde
uitspraken van Westgermaanse û. Al die nieuwe varianten klinken in Hollandse oren
zuidelijk, zuid-oostelijk of oostelijk: dit is de taal uit de katholieke gebieden ten
zuidoosten van de Bestandslijn van 1609-1621, waar gereformeerd Holland zich
tegen afzet. Wat gebeurd moet zijn is dat vanaf die tijd de uitspraken van
Westgermaanse û die in Holland te horen moeten zijn geweest in drie groepen
werden gepercipieerd: als Hollands (6a), als Vlaams/Brabants (6b), of als prestigeloos
Oostnederlands (6c). (De eventuele tweetoppigheid is inmiddels, althans in het
Hollands, verloren gegaan.) Mijn verklaring voor het getuigenis van Montanus en
de zijnen is dus dat uitspraken van het type (6b) in Holland niet zozeer verdwenen
zijn, maar dat met name [y.j] niet langer als Hollands werd herkend.
(6)

(a)
(b)
(c)

gepalataliseerde monoftong: [y:]
gepalataliseerde diftongen: [y.j], [ø.j], [oe.j]
niet gepalataliseerde uitspraken: [u:], [u.j], [o:], [o.w], [o.j]

De prestigeloze sprekers van type (6c) zijn geen Vlamingen/Brabanders of worden
niet als zodanig herkend. In de Hollandse oren klinken hun varianten niet alleen niet
Hollands maar ook niet als Vlaams/Brabants. Niet-gepalataliseerde varianten zijn
in de Hollandse perceptie typerend voor anti-Hollandse, niet gereformeerde gebieden,
richting Duits keizerrijk: voor Twente, de Achterhoek, Limburg en nog verder naar
het oosten. Sprekers van type (6c) zullen er daarom belang bij hebben gehad hun
uitspraak zo goed mogelijk aan te passen. Dat kan door te palataliseren. Is dat van
[u:] > [y:], dan is het resultaat (toevalig) zuiver Hollands. Ook buiten Holland doet
8
men zijn best die gepalataliseerde uitspraak over te nemen, en dat is dan typische
Hollandse Expansie. Wie echter niet verder komt dan zijn [u.j] door [y.j], dan wel
ə

zijn [o.j] of [o.w] door [ø.j] of [ø. ] te vervangen slaagt er toch nog in zijn uitspraak
op te waarderen naar het niveau van (6b). Maar het gaat dan om deels Hollandse
deels Vlaams-Brabantse Expansie.
De als Hollandse gevoelde uitspraak [y:] kan overigens ook versterkt zijn door
die immigranten, vooral uit (delen van) Oost- en West-Vlaanderen, die vanouds [y:]
hebben gezegd, en waar een diftongering tot [y.j] nooit heeft plaatsgehad. Dat is
dan Vlaamse Expansie in Holland of Hollandse Absorptie van een variant van
8

Zie Van Reenen 1997 voor Salland.
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het Vlaams. Zoals bekend waren er onder de Vlaamse sprekers in Holland in die
tijd veel met hoog prestige.
De wat onnatuurlijke [y:]-norm van het zuivere Hollands heeft het na 1600 nog
opmerkelijk lang volgehouden. Uiteindelijk is hij onder de massaliteit van de palatale
diftongen bezweken, ongetwijfeld het eerst in Amsterdam, en is langzaamaan overal
de gediftongeerde en geopende uitspraak geaccepteerd. Het is dan naast de
natuurlijke en spontane ontwikkeling van de diftong [y.j], die in Holland al aanwezig
was, in belangrijke mate ook Vlaams-Brabantse invloed geweest, die de nieuwe
Hollandse norm (5) heeft doen verdwijnen.
De hier geboden hypothese verklaart de verrassende terugkeer van [y.j] > [y:] die
de ontwikkeling van [y:] > [y.j] > [ø.j] enige eeuwen onderbreekt. Nader onderzoek
zal moeten uitwijzen of zij houdbaar is.

6 Conclusie
Dit artikel behandelt de vraag of de visie van Kloeke dat klankverandering
sprongsgewijs plaats heeft en dat nieuwe uitspraakvormen als Hollandse Expansie
voor sprekers buiten Holland in cirkelbogen uit het westen komen aangerold wel in
alle opzichten houdbaar is. Ik heb daartoe geprobeerd de ontwikkeling van
Westgermaanse û te analyseren in termen van zo klein mogelijke stapjes. Dat heeft
geleid tot een paar conclusies waar niet makkelijk aan te tornen valt:
- Verandering in de uitspraak van de Westgermaanse û hoeft noch articulatorisch
noch geografisch altijd sprongsgewijs plaats te hebben gehad, maar kan zich
ook in kleine stapjes hebben voltrokken.
- De Westgermaanse û krijgt vanaf de veertiende eeuw en tot na Erasmus aan
het begin van de zestiende eeuw naast [y:] ook [y.j] als extra variant die dan
bij Montanus in de zeventiende eeuw weer verdwijnt.
- De spellingen y, i, e in huys, huis en hues zijn niet in de eerste plaats
verlengingstekens van de klinker, maar geven diverse klanknuances van lichte
diftongen aan.

Nader onderzoek verdienen drie nieuwe hypothesen:
- Dubbele klinkerspellingen als in huys, hues, huis en huus, zo kenmerkend voor
het Middelnederlands, staan niet speciaal voor klinkerlengte, maar hebben
oorspronkelijk tweetoppigheid of sleeptoon aangeduid.
- Er is niet alleen sprake van Hollandse Expansie, maar ook van Hollandse
Absorptie, vooral gevoed van Vlaamse kant. Daarnaast is op de langere termijn
ook indirect sprake van Hollandse Absorptie van de kant van prestigeloze
oostelijke sprekers inzoverre zij in Holland de niet als norm beschouwde
gediftongeerde palatale uitsprak [y.j] en [Ø.j] versterkt kunnen hebben.
- Omstreeks 1600 wordt de nieuwe Hollandse uitspraak van [y.j] in [hy.js], naast
ouder [y:], niet langer gevoeld als Hollands, waardoor in Montanus' tijd weer
alleen [y:] als Hollands overblijft.
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Harrie Scholtmeijer
G.G. Kloeke en de F-zijde van de Nederlandse dialectologie
Abstract - During the earliest period of his career, G.G. Kloeke was particularly
interested in two regions which meet in an area coded with ‘F’ in Kloeke's own
mapping system of the Dutch dialectological space; namely the province of Overijssel,
and the area surrounding Zuyderzee. For both area's, Kloeke first presented a rather
bold, but well-researched, claim, to be followed somewhat later by an article in which
a lot of attention was paid to the facts, without underlying theory. Looking at Kloeke's
biography helps to understand both Kloeke's interest in this particular area and his
publication history. Kloeke was born in the area ‘F’. He published his theoretical
work in times when he tried to improve his academic position. His more descriptive
work was written when his position seemed to be secured.
*

1 Inleiding

Met een onmiskenbare voorliefde heeft Kloeke veel en vaak over Overijssel
geschreven (Scholtmeijer 1999: 107). Die liefde heeft Overijssel alleen moeten delen
met het Zuiderzeegebied. Beide gebieden zijn de enige delen van Nederland geweest
waaraan Kloeke een monografie heeft gewijd. Naast die monografieën zijn er dan
nog tijdschriftartikelen of hoofdstukken in een boek die over een bepaald
taalverschijnsel in Overijssel of langs de Zuiderzeekust gaan.
Het opmerkelijke is, dat die monografieën, die artikelen en dat boek in een relatief
korte periode van zeven jaar verschenen zijn. Na 1934, het jaar waarin Kloeke
hoogleraar in Leiden wordt, zou er twintig jaar lang niets meer op dat terrein
verschijnen. Dat lijkt te vallen in een patroon waarin Kloeke na verloop van tijd zijn
aandacht op een ander onderwerp richtte (zie ook de bijdrage van Van Bree in dit
nummer). Maar inhoudelijke bestudering van de publicaties over Overijssel en de
Zuiderzee laat nog een opvallend patroon binnen die zeven jaar zien. Een groots
opgezet idee wordt zowel in Overijssel als langs de Zuiderzeekust gevolgd door
een studie die heel veel feiten presenteert, maar de oorspronkelijke gedachte niet
verder onderbouwt. Voor deze gang van zaken kunnen we alleen een verklaring
vinden wanneer we Kloekes levensloop in het verhaal betrekken.
Die levensloop begint in 1887 in Schagen. De wortels van de familie Kloeke lagen
echter aan de andere kant van de Zuiderzee, en wel in Zwolle. Vader Willem was
er in 1852 geboren. Een onderwijzerscarrière bracht hem buiten Overijssel, maar
het Zwolse dialect bleef hij trouw. Aangespoord door zijn zoon publiceerde hij
verhalen in dat dialect in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant en in
de Driemaandelijksche Bladen, en in 1931 werden ze gebundeld uitgegeven onder
de naam Zwolsche sketsies.

*

Met dank aan de aanwezigen op het symposium voor hun reacties; in het bijzonder wil ik de
dochters en kleindochters van Prof. Kloeke noemen. Verder dank ik de gastredactie van TNTL
voor haar waardevolle opmerkingen bij een eerdere versie van mijn artikel.
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Andere Kloekes bleven in Zwolle, en nog altijd is Kloek(k)e daar een bekende, en
ook typisch-Zwolse naam. Het neefje uit Holland, maar met die zo oostelijke naam
Gesinus, heeft vermoedelijk in Zwolle vaak gelogeerd bij zijn oom en tante, die de
kruidenierswinkel van zijn grootouders voortzetten. En als Kloeke in de jaren vijftig
bekende Amerikaanse linguïsten als W.G. Moulton of W.Z. Shetter op bezoek heeft,
die hij een Nederlands dialect wil laten horen, komt hij weer in zijn vaderstad uit.
De vraag is of de persoonlijke verbondenheid zich ook in een wetenschappelijke
belangstelling heeft vertaald. Op het eerste gezicht lijken we die vraag met ‘ja’ te
kunnen beantwoorden. We wijzen dan op zijn artikel Ontleening der Hollandsche
a, meer in 't bijzonder in het Zwolsche dialect uit 1929. Diezelfde klank, de aa, staat
ook centraal in De Noordnederlandsche tegenstelling West-Oost-Zuid weerspiegeld
in de a-woorden; een dialectgeographische excursie om de Zuiderzee, dat in 1933
en 1934 in twee afleveringen in De Nieuwe Taalgids verscheen.
Dat Kloeke een klank- of een vormverschijnsel tot uitgangspunt van zijn
beschouwing neemt, en onderzoekt hoe dat zich in een gebied ontwikkeld heeft, is
niet ongebruikelijk. Naast de â kunnen we denken aan de wgm. û, in Die Aussprache
des germ. ü im Altwestfriesischen uit 1931, en die natuurlijk ook een sleutelrol speelt
in de Hollandse expansie.
Minder gebruikelijk is dat Kloeke de omgekeerde weg bewandelt, dus een bepaald
gebied als uitgangspunt neemt, en onderzoekt hoe een veelheid van klank- en
vormverschijnselen zich daarbinnen ontwikkeld heeft. Naast zijn studies over
Finkenwärder en het Afrikaans kunnen we op Nederlandse bodem maar een paar
gebieden aanwijzen die op die manier behandeld zijn. Het ene gebied is Overijssel,
in De taal van Overijssel van 1931. Een kwart eeuw later verschijnt een boekwerkje
dat als een uitbreiding van dat artikel kan worden gezien, namelijk Het taallandschap
van onze noordoostelijke provinciën (1955). Het daarin behandelde gebied is
uiteraard groter dan Overijssel, maar toch is er een link met dat artikel uit 1931. De
opzet is in grote lijnen hetzelfde. Aan de hand van een aantal woorden wordt de
ontwikkeling van een klank- of vormverschijnsel geschetst. Vaak zijn het in 1955
dezelfde woorden als in 1931. Daarbij valt overigens wel op, dat er niet alleen een
uitbreiding van het geografische gebied heeft plaatsgevonden. In 1931 kan Kloeke
de behandeling van het praeteritum zou nog af in drie regels, in 1955 heeft hij er
drie bladzijden voor nodig.
Het enige andere Nederlandse gebied waaraan Kloeke een monografische studie
heeft gewijd, is het Zuiderzeegebied geweest. Dat artikel, De tongvallen langs de
Zuiderzeekust en op de eilanden, verscheen in 1932, het jaar van de Afsluitdijk, en
dus al een jaar na De taal van Overijssel. Er is een belangrijke overeenkomst tussen
1
De taal van Overijssel en De tongvallen langs de Zuiderzeekust en op de eilanden.
Beide bijdragen verschenen in provinciale overzichtswerken, namelijk Overijssel
respectievelijk De Zuiderzee. Bij dat laatste kan men formeel natuurlijk niet van een
provinciaal werk spreken, al verscheen het boek wel in een reeks van provinciale
werken, en is het beschreven gebied ook heel wat homogener dan wat

1

Voortaan zal kortheidshalve van De tongvallen worden gesproken.
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in andere, werkelijk provinciale overzichten aan de orde komt.
Beide gebieden, Overijssel en het Zuiderzeegebied, ontmoeten elkaar in de
rechthoek waarbinnen de plaatscoördinaten volgens het door Kloeke ontworpen en
naar hem genoemde systeem met een F beginnen (bijv. Zwolle F 96, Urk F 77),
dus in de F-zijde van de Nederlandse dialectologie. In het nu volgende willen we
eerst stilstaan bij wat Kloeke over deze gebieden geschreven heeft. Daarbij
concentreren we ons op de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen, die dieper
gaan dan het feit dat twee van die bijdragen in een provinciaal overzichtswerk
verschenen. Vanaf paragraaf 5 keert het perspectief om: wat zeggen de oostelijke
bijdragen ons over hun auteur, G.G. Kloeke?

2 De taal van Overijssel
Nadat hij in 1929 over de Zwolse aa. had gepubliceerd, en nadat hij twee jaar eerder
faam had verworven met de Hollandse expansie, was Kloeke met zijn Overijsselse
wortels in 1931 de aangewezen man om in het verzamelwerk Overijssel het hoofdstuk
over de taal op zich te nemen. Dat boek Overijssel staat in een zekere traditie van
provinciale overzichtswerken die rond die tijd verschenen, maar voor de taalkundige
bijdrage geldt dat traditionele zeker niet. ‘Als uiting van nieuwe wetenschap werd
de volkstaal geschetst en ontleed, zooals met nog geen andere provincie plaats
vond’, zo schrijft de redactie in haar inleiding. De taal van Overijssel is voornamelijk
een overzicht van een 44-tal taalverschijnselen. De eerste vier (verkleinwoorden,
het woord eten, het pronomen du en ‘muis’ en ‘huis’) worden nauwkeurig
gecartografeerd, de andere veertig worden alfabetisch behandeld, hebben geen
kaartje, maar wel een min of meer nauwkeurige beschrijving van waar de
verschillende varianten voorkomen.
Bijna veertig jaar na het overzichtswerk Overijssel verschijnt een boek dat als een
opvolger daarvan te beschouwen is, namelijk Geschiedenis van Overijssel. Daarin
neemt Heeroma, wiens naam zich net als die van Kloeke met Zwolle laat verbinden,
het hoofdstuk over de taal voor zijn rekening. In dat hoofdstuk gaat hij nog wel even
in op zijn voorganger. ‘Kloeke biedt ons in zijn “Taal van Overijssel” nog niet zo heel
veel meer dan de blote dialectfeiten. We bespeuren hier en daar wel zekere reflexen
van “Hollandse expansie” - dat wil zeggen ook de Overijsselse
spreektaalgeschiedenis komt, als de schrijftaalgeschiedenis, “tussen west en oost”
te liggen, maar aan een compleet “historisch-dialectgeografische synthese” is Kloeke
niet toegekomen’ (Heeroma 1970: 242).
Met die laatste zin doelt Heeroma natuurlijk op het boek De Hollandsche expansie
(etc.) (Kloeke 1927), waarvan de ondertitel luidt: ‘Proeve eener
historischdialectgeografische synthese’. De taal van Overijssel had de auteur de
mogelijkheid kunnen bieden om de gedachte aan Hollandse invloed op Overijsselse
bodem nader uit te werken. In De Hollandsche expansie neemt Overijssel immers
een sleutelpositie in. De samenhang tussen Reformatie en taalverandering die
centraal staat in De Hollandsche expansie kon nergens beter dan in deze provincie
gedemonstreerd worden. Overijssel is de enige provincie in Nederland waar we
protestants, soms in orthodoxe vorm, en katholiek in min of meer gelijke
verhoudingen naast elkaar vinden. Bovendien is de grote kritiek op De Hollandsche
expan-
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sie wel uit het noorden en het zuiden gekomen, maar niet uit Overijssel. Zonder op
al te veel weerstand te moeten rekenen had Kloeke hier nog eens zijn Hollandse
expansie voor het voetlicht kunnen brengen, en het is de vraag, waarom hij dat
eigenlijk nier gedaan heeft.

3 De tongvallen langs de Zuiderzeekust en op de eilanden
Tegenstanders die meenden dat Kloeke in het provinciale werk Overijssel zijn ideeën
over een Hollandse expansie al verlaten had, juichten te vroeg, want een jaar later,
in 1932, is die Hollandse expansie weer volop aanwezig, in De tongvallen. Dat is
een populaire studie; Kloeke weet de liefhebber zelfs heel wat boeiender aan te
spreken dan in het tamelijk droge De taal van Overijssel. Stutterheims verzuchting
‘Taalkundige, wat is er van de mens?’ kan onmogelijk slaan op dit werk. Waar De
taal van Overijssel een nuchtere, voor sommigen misschien al te nuchtere
opsomming van de feiten biedt, is De tongvallen vanaf de allereerste inzet
romantisch. Het begint met een parafrase uit de Faustlegende. De inpoldering van
de Zuiderzee wordt als een mefistofelische onderneming gezien, die de oude cultuur
naar de ondergang voert. Dat het een oude cultuur is, staat voor Kloeke vast. Aan
het eind van De Hollandsche expansie heeft hij weliswaar afgerekend met Winklers
gedachte aan een oerverwantschap tussen de Zuiderzeedialecten - de gedachte
die bij Van Ginneken de naam ‘Flevisch’ krijgt (Scholtmeijer 1998) -, maar in zijn
artikel uit 1932 zet hij er een niet minder romantische gedachte voor in de plaats:
de Zuiderzeeplaatsen vormen ook bij Kloeke een oude eenheid doordat ze in wezen
de taal spreken die in de Gouden Eeuw in. Amsterdam gesproken werd. En net als
bij Winkler is volgens Kloeke die taal sedertdien in grote lijnen ongewijzigd gebleven,
tot het moment dus waarop de Zuiderzeewerken een einde dreigen te maken aan
die conservatieve leefgemeenschap.
Net als in De Hollandsche expansie wordt een belangrijke factor in de vorming van
het taallandschap rond de Zuiderzee gevormd door de sociaal-culturele dominantie
van Amsterdam in de Gouden Eeuw. Aan het eind van De tongvallen luidt de
conclusie: ‘dat in de cultuur, zoals die in de taal van de bevolking van het
de

Zuiderzeegebied weerspiegeld wordt, de 17 -eeuwse elementen voorlopig het
meest de aandacht trekken. Ook in de Middeleeuwen is de Zuiderzee voor handel
en verkeer van de omwonenden natuurlijk een factor van niet te onderschatten
de

betekenis geweest, maar tegen het eind van de 16 eeuw wordt hij de eigenlijke
verkeersader voor Noord-Nederland, die als vanzelf leidt naar het hart: Amsterdam’
(Kloeke 1932: 156). Die zin is bijna woordelijk een herhaling van de zesde van de
twintig stellingen die Kloeke als Besluit in De Hollandsche expansie heeft
opgenomen. De eerste zin van die stelling luidt:
Bij het constateeren van gelijkenis tusschen de dialecten van plaatsen
om de Zuiderzee gelegen, verlieze men niet uit het oog, dat de Zuiderzee
eens de hartader van het Hollandsche scheepvaartverkeer is geweest.
(Kloeke 1927: 197)
In De tongvallen horen we dus sterk de echo van De Hollandsche expansie. Zelfs
de gedrevenheid van Kloeke om de Zuiderzeekust meer Hollands en minder oos-
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telijk te maken zien we in beide werken terug. In De tongvallen schrijft hij dat Elburg
en Kampernieuwstad (het huidige Noordeinde) de enige plaatsen langs de Zuiderzee
zijn waar de -ol- niet gediftongeerd is tot -ou-. Maar een alinea verder merkt hij op,
dat de inwoners van Kampen, Genemuiden en Vollenhove ook -ol- zeggen, ‘zoals
het goede Overijsselaars betaamt’ (Kloeke 1932: 146). Alsof deze Overijsselaars
niet ook langs de Zuiderzeekust wonen!
Het merkwaardigst is nog wel dat er wordt voorbijgaan aan alles wat zich in het
Zuiderzeegebied na de zeventiende eeuw heeft afgespeeld. Bij Kloeke wordt het
Zuiderzeegebied bevolkt door ‘mensen, die zo eigenzinnig zijn om op hun oude terp
volgens de zeden en gewoonten hunner vaderen te willen blijven wonen’ (Kloeke
1932: 141). Maar ook dat stilzwijgen over de periode na de zeventiende eeuw kan
gezien worden in een streven om de Zuiderzeedialecten vooral Hollands, en niet
oostelijk, te laten zijn.
Na de zeventiende eeuw zet aan de Hollandse kust - en voornamelijk daar is de
zeventiende eeuw een Gouden Eeuw geweest - het verval in. Het vreemde is dat
Kloeke het verval van West-Friesland, en dan in het bijzonder Enkhuizen, wel
signaleert (Kloeke 1927: 169), maar er weinig mee doet. Hij interpreteert het
verzwakte Enkhuizen als relictgebied, waar de uu tot in zijn tijd stand heeft weten
te houden. Dat Winkler in 1874 de uu in het geheel niet voor Enkhuizen noteert,
wordt niet vermeld. Maar als Winkler het bij het rechte eind zou hebben - en waarom
zou hij dat niet - is de Enkhuizer uu in de twintigste eeuw alleen te interpreteren als
import uit het in de negentiende eeuw welvarende en bijgevolg in taalkundige zin
expanderende oostelijke deel van het Zuiderzeegebied.
Overigens speelt de wgm. û, het taalverschijnsel dat centraal staat in de
expansietheorie, in de beschouwing over de taal van de Zuiderzee geen rol van
betekenis. In plaats daarvan is het een ander klankverschijnsel dat de rol van
kroongetuige in het expansieproces op zich neemt, namelijk de realisatie van de
wgm. â, voor Kloeke overigens een oude bekende (denk aan de â in het Zwols).
Bijzondere aandacht is er daarbij voor de meer gesloten realisatie èè, die Kloeke
aantrof in Spakenburg en onder de bewoners die uitgeweken waren van Schokland,
en die volgens hem dezelfde klank was als de uitspraak van de â zoals die door de
Amsterdamse toneeltraditie voor de buitenlui was voorgeschreven - als een verre
echo van de uitspraak die in de zeventiende eeuw in en rond Amsterdam gebruikelijk
is geweest.
Maar de oorspronkelijk lange â blijkt zich rond de Zuiderzee behalve tot èè ook
in meer velaire richting ontwikkeld te hebben: de ao die we kennen uit de Overijsselse
dialecten. In het Blokzijls is de ao niet alleen de voortzetting van de oorspronkelijk
lange â, maar ook van de gerekte a. Net als in het Nederlands vallen in het Blokzijls
beide aa's samen, zij het niet in aa, maar in ao. In de Veluwse dialecten van de
Zuiderzee is die ao ook bekend, maar dan als fonetisch-geconditioneerde
ontwikkeling; voor bepaalde medeklinkers is elke aa, ook de door rekking lang
geworden aa, een ao geworden (zie Bijlage 2).
Het gevolg is, dat de Zuiderzeedialecten op het gebied van hun aa's dus
allesbehalve een eenheid vormen, zoals Kloeke in 1932 nog suggereert, maar juist
een verbrokkelde aanblik bieden. Om die verbrokkelde aanblik in volledigheid te
beschrijven heeft Kloeke een lang artikel nodig gehad; zó lang, dat het over twee
af-
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leveringen van De Nieuwe Taalgids verdeeld moest worden. De verschijningsjaren
van die artikelen, De Noordnederlandsche tegenstelling West-oost-Zuid weerspiegeld
2
in de a-woorden, volgen op die van De Zuiderzee, namelijk 1933 en 1934. Ook
deze artikelen vindt men, nu als eenheid, in de Verzamelde Opstellen.
Saillant is, dat de conclusies van dat artikel, met zijn dialectgeografisch
gefragmenteerde aa-realisaties, haaks staan op de eenheidsgedachte in De
tongvallen. Van een Hollandse of Amsterdamse expansie is in de artikelen voor De
Nieuwe Taalgids dan ook niets terug te vinden. In zekere zin doet de ‘ontnuchtering’
in De Nieuwe Taalgids wel wat denken aan de verhouding tussen De Hollandsche
expansie en De taal van Overijssel. In de laatste werk is niet voortgebouwd op De
Hollandsche expansie, hoewel dat zeker had gekund. Ook de bijdragen aan De
Nieuwe Taalgids, die qua onderwerp aansluiten bij De tongvallen, leveren geen
wetenschappelijke verdieping op van de wat romantische gedachte uit 1932.

4 Het Leidse hoogleraarschap: stilte na de storm
De vroege jaren dertig laten een opmerkelijke activiteit zien van Kloeke ten aanzien
van Overijssel en de Zuiderzee. In 1931 verscheen De taal van Overijssel, in 1932
De tongvallen, in 1933 en 1934 De Noordnederlandsche tegenstelling, dat - zoals
de ondertitel een dialectgeographische excursie om de Zuiderzee al aangeeft eveneens handelt over de Zuiderzee.
Deze periode van ‘oostelijke activiteit’ laat zich in de tijd naar voren uitbreiden. In
1929 verscheen Kloekes studie over de aa in Zwolle, en in 1927 De Hollandsche
expansie; in laatstgenoemde studie speelt de palatalisatie van wgm. û in Overijssel,
en de mogelijkheid dat die palatalisatie van de overzijde van de Zuiderzee afkomstig
is, een voorname rol. Maar ná 1934 is het lange tijd stil aangaande deze gebieden.
Gedurende de twintig jaren die volgen, waarin Kloeke hoogleraar is in de
Nederlandse letteren te Leiden, valt hij helemaal stil over de dialecten die de periode
3
daar onmiddellijk aan voorafgaand zo sterk bepaalden.
Zelf verklaart Kloeke die stilte uit het feit dat hij toen voornamelijk studenten uit
het westen des lands had, en dat daardoor het oosten als onderwerp wel moest
afvallen (1955: 13-14). Ik betwijfel of dat werkelijk zo is. Er was wel tijd voor
bijvoorbeeld het Afrikaans, terwijl er echt niet zo veel meer studenten uit Zuid-Afrika
in de Leidse collegebankjes aangeschoven zullen hebben. Is het bovendien wel zo
gebruikelijk dat een hoogleraar zich bij zijn onderzoekskeuze laat leiden door de
herkomst en de aandachtsgebieden van zijn studenten? Een latere Leidse
neerlandicus en hoogleraar, nota bene uit het westen afkomstig, heeft onderzoek
verricht in Borne, Enschede en Haaksbergen. Een andere Leidse hoogleraar heeft
mij wel eens gesuggereerd, dat de beslommeringen die het hoogleraarschap met
zich meebrengen een verklaring zouden kunnen vormen van de stagnatie in
Oost-Nederlandse dialectologische arbeid na 1934. Maar, als gezegd, tijd voor
ander onderzoek was er wel, en ook vóór 1934 had Kloeke genoeg aan zijn hoofd
dat hem

2
3

Voortaan zal kortheidshalve van De Noordnederlandsche tegenstelling worden gesproken.
De bijdrage uit 1935 is zeer kort, en gaat terug op een lezing die al eerder werd uitgesproken.
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van publicaties had kunnen afhouden. Het Leidse ordinariaat had hem eerder wat
luwte kunnen bieden. Vanwaar dan toch die grote stilte?

5 Conclusies en een mogelijke verklaring
We hebben in het voorgaande een aantal opmerkelijke bevindingen in de verhouding
van Kloeke tot de dialecten van Overijssel en de Zuiderzee kunnen vaststellen. Voor
een goed begrip noem ik ze hier nog even in het kort; daarna zal ik proberen die
geconstateerde ontwikkeling te verklaren.
Er zijn twee Nederlandse dialectgebieden waar Kloeke een meer dan gemiddelde
belangstelling voor aan de dag heeft gelegd. Met ‘meer dan gemiddeld’ bedoelen
we hier dat hij er een monografie aan heeft gewijd, die verder ging dan de
beschrijving van het ene, afzonderlijke klank- of vormverschijnsel. De gebieden in
kwestie zijn Overijssel en de Zuiderzee. Bij die keuze hebben mogelijk persoonlijke
motieven een rol gespeeld. Kloekes voorgeslacht kwam uit Overijssel, uit het deel
dat grenst aan de Zuiderzee - de Zuiderzee die een verbinding vormde tussen het
land van vaders herkomst en het land waar hij zelf opgroeide, de Zuiderzee ook
waarvan het naderende einde (door de inpoldering) hem met afschuw vervulde.
Overijssel staat centraal in twee grote studies: De Hollandsche expansie (1927),
waarin het een sleutelrol vervult, en het geheel aan deze provincie gewijde De taal
van Overijssel (1931). De Zuiderzee is het onderwerp van De tongvallen (1932) en
van De Noordnederlandsche tegenstelling (1933-1934).
De studies over Overijssel en de Zuiderzee laten een opvallend en in hoge mate
identiek patroon zien. De eerste studies, dat wil zeggen De Hollandsche expansie
respectievelijk De tongvallen gaan uit van een gewaagd en vernieuwend concept:
de invloed van Holland op het oosten (die blijkt uit de voortzettingen van wgm. û
resp. wgm. â). Het tweede van de artikelen die aan het gebied zijn gewijd, dus De
taal van Overijssel respectievelijk De Noordnederlandsche tegenstelling, werkt dat
concept niet verder uit. Het zijn zakelijke en degelijke beschrijvingen van taalfeiten,
waarin de (soms wat speculatieve) theorie uit eerdere opstellen niet terugkeert, of
impliciet zelfs tegengesproken wordt. Dat laatste zien we heel sterk bij de bijdragen
over de Zuiderzee, waar het gefragmenteerde beeld van deze taalgemeenschap
zoals dat in De Noordnederlandsche tegenstelling geschetst wordt, haaks staat op
de gedachte aan eenheid - onder Hollandse invloed - in De tongvallen.
Zo veel als Kloeke schreef over Overijssel en de Zuiderzee in de jaren 1927-1934,
zo zwijgzaam is hij in de jaren na 1934, de jaren van zijn Leidse hoogleraarschap.
Ook dat is opvallend.
Bij de verklaring van de bijzondere activiteit met betrekking tot Overijssel en de
Zuiderzee, het merkwaardige patroon van de publicaties over beide gebieden, en
het stilzwijgen na 1934 kan ik niet om enkele feiten uit het leven van Kloeke heen.
Even eerder heb ik de bijzondere belangstelling van Kloeke voor juist deze gebieden
in verband met de herkomst van de familie gebracht. Bijzondere belangstelling voor
de persoon Kloeke ligt in het onderwerp van dit tijdschriftnummer en het
voorafgaande symposium besloten. Het kan hier niet gaan over de Oost-Ne-
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derlandse dialectkunde als deelaspect van Kloekes werk, maar als integraal facet
van de beschouwing op zijn werk en wezen. Niet de Oost-Nederlandse dialectkunde,
of wat Kloeke daar in zijn artikelen over te zeggen had, is hier belangrijk, maar wat
die artikelen over Kloeke te zeggen hebben. Daarbij wil ik de valkuilen van
psychologiseren en ‘hineininterpretieren’ vermijden.
Een bekend feit uit de levensloop van Kloeke is dat hij door het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog zich genoodzaakt zag een net-begonnen carrière aan de
universiteit van Hamburg af te breken en terug te keren naar Nederland. Daar werd
hij leraar aan een middelbare school in Winschoten. Het dialectologisch onderzoek
dat anders in het kader van een universitaire betrekking verricht had kunnen worden,
moest nu in de vrije tijd gebeuren, waarbij de lange schoolvakanties zich leenden
voor het verrichten van veldwerk. Het is met name dit veldwerk geweest dat aan de
basis heeft gestaan van zijn grote studie over de Hollandse expansie
Het gelijknamige boek is een baanbrekend werk geweest. Kloeke kon ervan
uitgaan dat zijn reputatie als dialectoloog gevestigd was. Zelfwas hij ervan overtuigd
dat hij, juist op grond van dit boek, de leiding van het nieuw op te richten
Amsterdamse Dialectenbureau opgedragen zou krijgen (Kloeke 1955:12). Wellicht
vanuit die rustige overtuiging heeft hij zijn evenwichtige De taal van Overijssel
geschreven.
Maar het pakte allemaal zo anders uit. Het jaarverslag van de Akademie over
1930 meldt een salaris dat voor Kloeke niet aanvaardbaar was (een kwart van het
oorspronkelijke bedrag), en in 1930 komt Van Ginnekens oordeel over Kloeke dat
ten opzichte van een eerder oordeel een wending van 180 graden heeft genomen
(Daan 2000: 31-32). In dat jaar, toen De taal van Overijssel al grotendeels
geschreven was, werd plotseling duidelijk dat niet Kloeke maar de jonge en onervaren
Meertens benoemd zou worden.
In 1931 schrijft Kloeke een brief aan Meertens over diens voorgenomen bezoek
aan Urk. Kloeke heeft nog wat aanvullende gegevens nodig over dat dialect, en kan
door familieomstandigheden zelf niet gaan. Op het moment dat Kloeke aan De
tongvallen schrijft, is het hem dus al duidelijk dat het Dialectenbureau aan zijn neus
is voorbijgegaan. In De Tongvallen, veruit zijn meest persoonlijke geschrift, haalt
Kloeke vervolgens nog éénmaal fel uit: en toch heb ik gelijk, en toch is het
Nederlandse taallandschap gevormd door de Reformatie, en toch bepaalt de wens
van de mens om hogerop te komen de richting van zijn taalverandering.
Vrij kort daarna moet hem duidelijk geworden zijn dat totale revanche er toch nog
inzat, met een benoeming als gewoon hoogleraar in de Nederlandse letteren aan
de Rijksuniversiteit van Leiden. Vanuit de herwonnen rust die de gedachte aan een
voltooide maatschappelijke en wetenschappelijke emancipatie hem gaf, kon hij de
evenwichtige bijdragen schrijven die onder de titel De Noordnederlandsche
tegenstelling in De Nieuwe Taalgids verschenen.
In Kloekes denken over taal spelen de maatschappelijke verhoudingen een cruciale
rol. Hij is de eerste, en misschien wel de belangrijkste sociolinguïst van Nederland
geweest. In hoeverre spelen zijn eigen ervaringen daarbij een rol?
Tegenover een Hollandse expansie die Kloeke waarneemt in de taal staat zijn
persoonlijke expansie vanuit Zwolle, Hamburg, Winschoten naar de posten in het
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westen: een privaatdocentschap in Amsterdam, de mislukte gooi naar het leiderschap
van het Dialectenbureau in Amsterdam, de geslaagde verovering van het Leidse
hoogleraarschap. Op dat moment, 1934, is Leiden de meest prestigieuze
hoogleraarspost in de neerlandistiek. En dan te bedenken dat Kloeke niet eens een
neerlandicus was. Wat opleiding betreft, was hij germanist. Hij had niet eens zonder
nadere inspanningen Nederlands kunnen studeren, want destijds had je daar nog
een gymnasiumdiploma voor nodig, met de klassieke talen, en Kloeke was een
HBS-er. Uit een niet-academisch milieu afkomstig, HBS-er en germanist, en dan
hoogleraar Nederlandse Letteren in Leiden worden, het was de hoogst denkbare
waardering die Kloeke voor zijn werk, waaronder toch in de eerste plaats zijn
dialectologische werk, kon krijgen.
Die waardering is er niet altijd geweest. In de jaren tien waren er nog de
oorlogsomstandigheden, die hem dwongen zijn werk aan de universiteit neer te
leggen. Maar Kloeke is niet bij de pakken neer gaan zitten, en legde als leraar de
basis voor De Hollandsche Expansie. Zelf heeft Kloeke gedacht daarmee ‘binnen’
te zijn, maar de werkelijkheid pakte anders uit. De hand van Van Ginneken wordt
daarin algemeen aangenomen. Misschien was hij bang dat Kloeke hem
overvleugelde (Daan 1999: 15). De samenhang die Kloeke zag tussen het
calvinistische geloof, de opstand tegen Spanje en de vorming van het Nederlandse
taallandschap zal Van Ginneken hem hoe dan ook niet in dank hebben afgenomen.
Kloeke reageert door nogmaals met paulinische felheid te betogen dat het echt het
zeventiende-eeuwse Amsterdam is dat als het epicentrum van het oostelijke
taalgebied fungeert.
Uiteindelijk volgt de erkening wel. Twee jaar na De tongvallen is de zoon van een
onderwijzer uit Zwolle hoogleraar in Leiden. De polemische toon verdwijnt uit zijn
dialectologische geschriften. Dat is al het geval bij De taal van Overijssel, toen
Kloeke (nog te vroeg) meende dat zijn wetenschappelijk en maatschappelijk
erkenning eraan zat te komen, en andermaal bij De Noordnederlandsche
tegenstelling, toen die erkenning definitief bleek. Kloekes visie op maatschappelijke
factoren in de ontwikkeling van de taal heeft de gewenste waardering gekregen.
Voor Kloeke zijn daarmee de onderwerpen ‘Overijssel’ en ‘de Zuiderzee’ in zekere
zin afgerond. De ontwikkeling van de polemische toon naar de nuchtere opsomming
van taalfeiten lijkt als het ware een vervolg te krijgen in een volledig zwijgen over
deze gebieden in de periode van zijn hoogleraarschap. De strijd is gestreden, de
overwinning behaald, en nu kan hij zich richten op andere zaken.
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Bijlage 1 Enkele jaartallen
1927

De Hollandsche expansie etc. (nadruk
op idee)

1929

Ontleening der Hollandsche a, meer in 't
bijzonder in het Zwolsche dialect
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NIET KLOEKE, MAAR MEERTENS WORDT
SECRETARIS VAN DE DIALECTENCOMMISSIE

1931

De taal van Overijssel (veel feiten)

1932

De Tongvallen langs de Zuiderzeekust
en op de eilanden (nadruk op idee)

1933

De Noordnederlandsche tegenstelling
West-Oost-Zuid weerspiegeld in de
a-woorden; een dialectgeographische
excursie om de Zuiderzee (veel feiten)

1934

KLOEKE HOOGLERAAR IN LEIDEN

1935

Opmerkingen omtrent tongvallen in de
Zuiderzeeprovinciën

1955

Het taallandschap van onze
noordoostelijke provinciën
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Bijlage 2 Wgm. â en door rekking lang geworden aa
wgm. â

aa

de

17 -eeuws Amsterdams?
Spakenburgs, Schoklands èè

aa

Overijssels

ao

aa

Blokzijls

ao

ao

Veluws

ao/aa

ao/aa

Nederlands

aa

aa
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Maarten C. van den Toorn
Kloeke en het normendebat
Abstract - G.G. Kloeke has always been interested in the role of social differences
in language change. In 1951, he tried to apply his linguistic insights to an ongoing
debate on language norms within the Dutch society in a pamphlet called Gezag en
norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands (Authority and norm in the use of
polished Dutch). In this text, Kloeke argued against the use of terms like Algemeen
Beschaafd Nederlands (ABN, General Civilised Dutch) to describe the standard
language, and defended the term verzorgd Nederlands (polished Dutch) instead.
The argumentation in the pamphlet is less than succesful and its value for current
debates on similar issues is questionable at best; there is still no generally accepted
alternative for ABN. On the other hand, some of Kloekes insights into the social
nature of language norms underjying his pamphlet are still valuable to present-day
linguists.
In het cursusjaar 1949-1950 kregen wij als Leidse studenten Nederlands op
vrijdagmiddag wekelijks een uur college over wat toen Algemeen Beschaafd heette.
Het waren interessante colleges, zoals altijd bij Kloeke (in mijn ogen althans), die
later hun neerslag vonden in een flinke brochure, een klein boekje eigenlijk, met als
titel Gezag en norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands, verschenen in 1951
(Kloeke 1951). In die colleges, maar ook in veel van zijn geschriften, gaf Kloeke
blijk van een belangstelling die wij nu sociolinguïstisch zouden moeten noemen,
hoewel dat vak als zodanig nog lang niet bestond. Ik heb me eenmaal verstout
Kloeke als een sociolinguïst avant la lettre te karakteriseren, wat door sommigen,
naar mij ter ore kwam, met hilariteit ontvangen werd, maar dat instemming vond bij
anderen (onder wie Jo Daan 2000: 20).
Kloeke had namelijk een onmiskenbare interesse voor het taalgebruik van
bepaalde klassen en de interferentie die daarbij zichtbaar werd. Een eerste
manifestatie daarvan vinden we in een artikel in het Leidse Tijdschrift van 1924, dat
als titel droeg ‘Klankoverdrijving en goedbedoelde (hypercorrecte) taalvormen’
(Kloeke 1924). Hij legt hierin het wezen van de hypercorrectie uit aan de hand van
talloze historische en moderne taalvormen, variërend van Middelnederlands casttien
dat tot kastijden is geworden (naar analogie van rijen dat correct rijden moet zijn)
tot modern Nederlands vloei(papier) dat bij sommigen tot vloe is geworden (naar
analogie van koei dat correct koe moet zijn). Hypercorrectie wordt door Kloeke
gezien als een diepgewortelde menselijke neiging. Het verschijnsel komt voort uit
milieustrijd (desnoods standenstrijd): men richt zich in zijn taalgebruik naar de
cultureel hogerstaande, de superieure minderheid. De milieuaanpassing acht hij
het grootst op vier- tot achttienjarige leeftijd en het adaptatievermogen is groter bij
vrouwen dan bij mannen. Dienstmeisjes richten zich naar de uitspraak van hun
mevrouw en vervallen dan wel in hypercorrect taalgebruik.
Voorbeelden van hypercorrecties figureerden in de collegestof en men werd
geacht bij het tentamen voor het kandidaatsexamen een aantal gevallen te kunnen
noemen. Op dat tentamen kreeg ikzelf de (informatief bedoelde) vraag voorgelegd
of ik de vorm tiepjes in plaats van typisch kende. Dat was het geval en ik wist zelfs
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een geschreven bron: het komt voor in de roman Het grijze kind van Theo Thijssen,
waar een dienstmeisje de vorm typisch gebruikt en door haar mevrouw gecorrigeerd
wordt met tiepjes. Na enig zoeken kon ik thuis de vindplaats opsporen en die enkele
dagen later aan de hooggeleerde voorleggen. Hij toonde zich bijzonder getroffen
en citeerde mij later met naam en toenaam in een bladvulling in het Leidse Tijdschrift,
een vermelding waar ik als jong student weer bijzonder verguld mee was (Kloeke
1950).
Die sociaal-psychologische achtergrond van de navolging van hoger geachte
taalgebruikers is ook een leidende gedachte bij de verklaring van de Hollandse
expansie in het gelijknamige, beroemd geworden boek (Kloeke 1927). Immers, de
overname van de gediftongeerde uitspraak van de vocalen oe/uu en ie als ui en ij
schrijft Kloeke toe aan nabootsing van een zgn. Oberschicht door een Unterschicht,
doordat men zich richtte naar de cultuurdragende centra, i.c. die in het gewest
Holland, dat de hegemonie bezat in de Republiek.
Dit verschijnsel - de navolging van de hogere milieus - bleef Kloeke boeien.
Eenmaal tot hoogleraar benoemd sprak hij op 8 juni 1934 een oratie uit die tot titel
droeg Deftige en gemeenzame taal (Kloeke 1934). En aanknopend bij Huizinga die
vastgesteld had dat ‘alle hoogere vormen van het burgerlijke leven van den
nieuweren tijd berusten op navolging van adellijke levensvormen’ poneert de
orerende hoogleraar: ‘Juist in de taal kunnen we zoo voortreffelijk waarnemen, dat
veel van wat eens deftig en voornaam was, van lieverlede naar steeds lager kringen
is afgezakt’ (Kloeke 1934: 3-4). De pronominale problemen van de aanspreekvormen
‘u’ en ‘je’ die verder in deze oratie aan de orde komen, hoeven ons hier verder niet
bezig te houden.
Nadat Kloeke in 1936 een rede bij de opening van de jaarvergadering van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde had gehouden over ‘Beschaafd
Nederlands’ (Kloeke 1937) en ook nog in de Gids van 1938 over beschaafde
uitspraak had geschreven (Kloeke 1938), volgde dan in 1951 het boekje Gezag en
norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands, waarbij we uitvoeriger stil willen
staan.
Kloeke begint met het definiëren van gezag als ‘de macht die iemand over anderen
heeft, zonder dat hij er van rechtswege mede is bekleed. Overwicht, autoriteit’
(Kloeke 1938: 1; de definitie volgt het WNT). Waar dat gezag te situeren is, is moeilijk
vast te stellen, want we verkeren in een gezagscrisis die de oorzaak is van wat de
schrijver noemt ‘de betreurde toestanden op taalgebied’. Daarna volgt een niet al
te makkelijk te volgen betoog waar we gezag kunnen vinden. Bij het onderwijs, maar
dat gezag wordt doorkruist door het ouderlijk huis van de schoolgaande jeugd,
kortom het milieu waartoe de sprekers behoren. Naast deze horizontale binding
bestaat er een verticale of dieptebinding, de historische dimensie van een taal, de
macht der traditie. Door een historische beschouwing, waaraan de schrijver grote
waarde toekent, belanden we bij de taal van Holland, een koine ‘die in alle gewesten
wordt verstaan: het is een algemeen bruikbaar en alom beschikbaar medium voor
kerk en school, voor de anbtenarenwereld en voor intercommunaal verkeer’. De
term ‘Hollands’ is daarvoor beter bruikbaar dan Nederlands, want daaronder vallen
ook allerlei streektalen. (Het is tussen haakjes opmerkelijk dat die benaming
‘Hollands’ vroeger vrij algemeen was: in de literatuur, ook in kinderboeken, maar
ook in talloze schoolboeken was sprake van Hollands waar
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wij nu - behalve in dialectomschrijvingen van de standaardtaal - Nederlands zouden
verwachten).
We komen nu bij een definitie: ‘Hollands spreekt hij, die de woordenschat van
een normaal Nederlands schoolwoordenboek over 't geheel als de zijne herkent en
zich er actief van bedient in het dagelijks verkeer met zijn landgenoten’ (Kloeke
1951: 6). Maar we moeten uitkomen bij het Hollands der beschaafden en dat brengt
Kloeke ertoe de definitie van Van Haeringen, die Jespersen volgt, te verwerpen.
Deze stelt: ‘goed, d.w.z. beschaafd Nederlands spreekt hij, aan wie men niet horen
kan, uit welk gewest hij afkomstig is’. Kloeke noemt als voorbeeld de taal van
Schrijnen en Huizinga aan wie men de Limburgse, respectievelijk Groningse afkomst
altijd kon horen en die toch beschaafd spraken.
Met de term ‘beschaafd’ zitten we dus in de moeilijkheden. Het woord duidt een
appreciatie aan en het is ‘beladen met allerlei ongewenste associaties van
zelfverheffing, pedanterie en snobisme’ (Kloeke 1951: 11). Daarmee zijn ook de
termen AB en ABN ongelukkig te noemen, te meer doordat beschaafd niet algemeen
kan zijn. Wel zou men kunnen spreken van de taal der beschaafden, maar wie zijn
dat precies? Redenerend vanuit een definitie van het WNT dat beschaafd betekent
‘Hoogere beschaving en opvoeding bezittende of daarvan blijk gevende, gewoonlik
met het bijdenkbeeld van eenigszins hoogeren stand in de maatschappij’ citeert
Kloeke nu een statistiek uit De Bosch Kemper, De tegenwoordige Staat van
Nederland uit 1950. Gerangschikt volgens schoolontwikkeling krijgen we dan
academisch gegradueerden (0.4%), houders van diploma's van een instelling van
VHO en MO (1.7%), opgeleiden aan seminaria, theologische scholen e.d. (0.1%)
en houders van akten voor onderwijzers of hoofdonderwijzers (0.6%). Het aantal
beschaafden in de zin van bovengenoemde definitie gaat dus de 3% van de bevolking
nauwelijks te boven (Kloeke 1951: 27, 28).
Dit is een wel zeer rigoureuze conclusie, Kloeke zegt het zelf, maar dat komt
ervan als men aan de term beschaafd wil vasthouden. In totaal zouden dus zo'n
300.000 mensen in aanmerking komen om gerekend te worden tot de beschaafden,
en, uitgaande van klachten uit het onderwijs, spreken die nog niet eens allemaal
beschaafd, terwijl buiten die 3% best mensen worden aangetroffen die beschaafd
spreken.
Zo komt de auteur dan tot verwerping van de term ‘beschaafd’ en na overweging
van verschillende alternatieven komt hij tot de term ‘verzorgd’; deze term is
verkieselijk omdat hierin het dynamisch karakter van de taal tot uitdrukking wordt
gebracht. Steeds is er sprake van een drang, een streven naar beschaafd spreken.
Na een korte polemiek met Hellinga - altijd al een bête noire van Kloeke - gaat hij
uitvoerig in op de ‘Gemeene-Lands-taele’ van Lambert ten Kate, die dat als een
ideaal beschouwt. Dat is namelijk een taal die aan vijf criteria voldoet:
1.
2.
3.
4.
5.

Hij is vrij van dialect.
Hij houdt zich aan de traditie van de beroemdste schrijvers.
Het gaat om een taal in wording.
Deze taal is bruikbaar voor intercommunaal verkeer.
Deze taal is een soort standaard voor buitenlanders die de taal willen leren.
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De norm van deze standaardtaal - een term die Kloeke verder weer loslaat - is een
ideaal dat ligt ‘aan de grens van, maar toch hoger dan het gemiddelde niveau van
de feitelijk waargenomen spreekhabitus der beschaafden’ (Kloeke 1951: 43).
Dus weer die beschaafden, de drie procent. Bovendien is nu sprake van een
spreekhabitus en dit begrip wordt toegespitst op de uitspraak van de lange ee en
oo, die zonder diftongering gesproken moeten worden. De norm zelf, zo wordt een
paar bladzijden verder gesteld (Kloeke 1951: 53) is niet zaligmakend: de norm werkt
beklemmend en verlammend. Het is juist de weg naar het ideaal die bevrijdend en
verheffend werkt. Er volgen dan nog enkele opmerkingen over het Nederlands in
België, die ik hier niet weergeef.
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de schrijver met zijn stof geworsteld
heeft en er niet uit is gekomen. Het betreft hier stellig een geleerd betoog van een
erudiet man met een grote kennis van taal en taalkunde. Toch is de auteur er niet
in geslaagd een duidelijke lijn in zijn betoog aan te brengen. Een samenvatting is
nauwelijks te geven, wat verbazend moet heten voor het werk van een scribent die
elders altijd helder is en als een uitstekend stilist geldt. Wat is de oorzaak van deze
worsteling met de stof en hoe komt het dat de lezer met een onbevredigd gevoel
achter blijft?
Zeker is dit toe te schrijven aan het feit dat de drie sleutelbegrippen uit de titel
van de brochure: ‘gezag’, ‘norm’ en ‘verzorgd’ niet uit de verf komen. Het gezag dat
bij de befaamde drie procent van de bevolking zou liggen bevredigt niet en het wordt
door Kloeke zelf gerelativeerd. De norm komt eigenlijk maar in het voorbijgaan ter
sprake en wordt uitsluitend gerelateerd aan de uitspraak (vooral van de ee en de
oo). En de term ‘verzorgd’ is nauwelijks een verbetering te noemen als
plaatsvervanger van ‘beschaafd’. Voor zover na te gaan heeft de term nergens
ingang gevonden.
Het zijn bezwaren die Van Haeringen in een kritiek ook al verwoord heeft (Van
Haeringen 1951). Hij is het niet met Kloeke eens op verschillende punten en hij
handhaaft zijn stelling: ‘beschaafd spreekt hij aan wie men niet kan horen uit welke
streek van het land hij afkomstig is’. De term ‘beschaafd’ vindt Van Haeringen best
bruikbaar, evenals AB en hij meent dat Kloeke de norm te zeer in de uitspraak wil
zoeken, terwijl ook woordkeus, morfologie en syntaxis hierbij een rol moeten spelen.
Het lijken mij steekhoudende argumenten.
Er is nog iets dat de lezer van nu opvalt in Kloekes betoog: de grote aandacht
voor de geschiedenis van onze taal. Vooral in de bladzijdenlange uitweiding over
Lambert ten Kate blijkt dat (Kloeke 1951: 55-40). Nu moet men weten dat voor
Kloeke taalkunde vóór alles historische taalkunde betekende. Hij vindt de
‘synchronistische’ beschouwingswijze eenzijdig en hij licht dat toe door een
vergelijking te maken. Een moderne Amerikaanse stad is zeer wel systematisch te
beschrijven, maar die doctrinair-descriptieve methode is ontoereikend wanneer men
een oude stad zoals Leiden wil beschrijven. Dan moet men rekening houden met
singels en poorten en zo komt men vanzelf tot een beschrijving van de groei van
de stad en daardoor ontstaat een historisch perspectief. Zo is het ook bij de
taalbeschouwing: voor iedere verklaring is een historische benadering nodig.
Het is de vraag of dit vol te houden is. Als studenten werden wij al met deze
opvatting geconfronteerd in diverse colleges en ik herinner mij zeer wel dat we het
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daarmee niet eens waren. Er was echter niemand die openlijk kritiek durfde te
leveren; zoiets was ondenkbaar in die dagen.
Die historische dimensie, waar Kloeke niet buiten kon, is zeker interessant, maar
echt nodig is ze niet. De vijf criteria die de auteur uit de ‘Gemeene-Landstaele’ van
Lambert ten Kate afleidt - ze kwamen daarnet ter sprake - zijn heel bruikbaar, maar
ze zijn ook te bedenken zonder op Lambert ten Kate terug te grijpen. Voor het
vaststellen van de uitspraak van het Nederlands hebben we ook al niet veel aan de
historische benadering omdat we niet of nauwelijks weten hoe het Nederlands
vroeger geklonken heeft. Toch blijft Kloeke zijn voornaamste criterium zoeken in de
uitspraak, ook in latere artikelen (Kloeke 1952, 1958), hoewel daar nogal wat
gerelativeerd wordt. Zo vraagt hij aandacht voor wat hij noemt ‘regententaal’, die
verre van algemeen is en waarin r-umlaut normaal is (veur, histeurisch). Sommige
mensen vinden dat niet beschaafd, maar geaffecteerd; onbeschaafd is het ook niet!
Kortom, we zijn er nog lang niet bij de vaststelling van gezag en norm.
Wat heeft nu dit ietwat weerbarstige betoog uit 1951 ons vandaag de dag nog te
bieden in het kader van het hedendaagse normendebat? Als we eerlijk zijn niet veel
meer. Het is toch wel duidelijk merkbaar dat we opvattingen aantreffen die meer
dan een halve eeuw oud zijn.
Om te beginnen is ‘gezag’ in onze dagen, waarin ideeën over een anti-autoritaire
samenleving uit de late jaren zestig nog steeds bekend zijn en door sommigen
onderschreven worden, totaal veranderd. Zo het er nog is, dan zeker niet in de vorm
van Kloekes drie procent. Het ideaal van een algemene taal is verder verwijderd
dan men in de eerste helft van de vorige eeuw voor mogelijk hield. Er is geen
convergentie waar te nemen, maar eerder divergentie, waarbij de levenskracht van
dialect en (eventueel) regiolect opmerkelijk genoemd mag worden. Gezagscentra
liggen vooral in de Randstad, maar ook de supraregionale invloed van de televisie
is niet weg te cijferen. Het zogenaamde Poldernederlands - hoe men het verschijnsel
ook wil definiëren - is, met de Gooise r, onder jonge mensen veld aan het winnen,
waarbij de vraaag is of het succes van nu zo onweerstaanbaar is als Jan Stroop
vermoedt. In ieder geval is dit Poldernederlands heel iets anders dan wat men een
halve eeuw terug als ABN wilde zien (Stroop 1998).
Voor het begrip ‘norm’ geldt hetzelfde: de norm is iets heel anders dan vroeger,
en zo er iets duidelijk is geworden, dan is het dat er niet één norm is, maar
verschillende, uiteenlopend van de hun-hebben-sprekers tot de gebruikers van de
r-umlaut in histeurisch. Die uiteenlopende taalgebruikers hebben geen boodschap
aan elkaar en het ziet ernaar uit dat ze elkaar ook niet zullen naderen. De normen
die naar grammaticaal, lexicaal en fonetisch gebied uitgesplitst kunnen worden (De
Vries 1987), zullen op grammaticaal en lexicaal vlak elkaar het meest kunnen
naderen, omdat die zich aan de geschreven taal kunnen conformeren. Maar
gesproken taal kent te veel getolereerde variaties in de uitspraak om nog van de
norm te kunnen spreken.
Ook het begrip ‘verzorgd’ heeft geen ingang gevonden; alleen Kloeke zelf is het
blijven propageren (Kloeke 1952, 1958). De term ABN lijkt onuitroeibaar, ondanks
alle bezwaren die men ertegen kan aanvoeren. De drie letters ABN zijn dermate
gevestigd dat alle moderne grote handwoordenboeken ze bij de afkortin-
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gen vermelden, waarbij de B voor het omstreden Beschaafd staat. Mattens heeft
destijds een poging ondernomen om onder de moeilijkheden uit te komen (Mattens
1970: 3 e.v.): hij stelde voor Beschaafd te vervangen door Bruikbaar, zodat de
afkorting ABN begrepen moet worden als ‘algemeen bruikbaar Nederlands’. Op
zichzelf is dat een loffelijke poging, maar vrijwel iedereen zal toch de afkorting op
de al zolang gevestigde manier interpreteren. Men kan immers aan de B niet zien
wat een gebruiker ermee bedoelt: bruikbaar of beschaafd.
Een pragmatische oplossing biedt Paardekooper, die de ingeburgerde term wil
handhaven, maar daarbij wil abstraheren van de oorspronkelijke betekenis
(Paardekooper 1955: 260). Het wordt op die manier een afkorting waarvan de
etymologie niet ter zake doet, zoals bj de naam Vara (Paardekooper 1969: 42).
Inderdaad zullen niet veel Nederlanders zich nog bewust zijn dat dese afkorting
oorspronkelijk stond voor ‘Vereniging van Arbeiders-Radio-Amateurs’. Hetzelfde
geldt trouwens voor de afkortingen van andere omroepverenigingen.
Zo blijven we dus met een aantal problemen zitten. Kloeke heeft ze niet op kunnen
lossen en de hedendaagse taalkundigen zijn daarin evenmin geslaagd. Hoe
onduidelijk en ongrijpbaar een eventueel bestaande norm ook moge zijn, zeker is
dat er twee verschijnselen zijn aan te wijzen waaruit blijkt dat veel taalgebruikers
niet geheel en al zonder normgevoel hun taal hanteren. Het eerste van die twee
verschijnselen is discriminatie op taalgebruik. Openlijke discriminatie op grond van
ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of huidskleur is in Nederland bij de
wet verboden. Discriminatie op grond van taal, accent of dialect wordt in de wet niet
genoemd, maar het komt wel degelijk voor, met name bij sollicitaties voor functies
waarin men geacht wordt representatief op te treden, ook door beschaafd of verzorgd
taalgebruik. Men denke aan functies bij de radio-omroepen. In dit geval heeft
discriminatie vérstrekkende gevolgen, maar hoe dikwijls komt het niet voor dat
mensen zich ergeren aan anderen wier uitspraak van het Nederlands niet in
overeenstemming is met de norm die men - veelal onbewust - aanlegt.
Het tweede verschijnsel waaruit men kan afleiden dat velen nog steeds streven
naar een norm van beschaafd taalgebruik of wat zij daarvoor houden, is het
voorkomen van hypercorrectie. Zo zijn er taalgebruikers die zich bewust zijn van de
tegenstelling tussen nou en nu, douwen en duwen e.t.q. als representanten van
minder beschaafd versus meer beschaafd taalgebruik en vervolgens rauwe ham
als ruwe ham betitelen. Een hypercorrectie die Kloeke verheugd zou hebben.
Zo zien we dat taaldiscriminatie als sociaal verschijnsel en hypercorrectie als
linguïstisch verschijnsel beide wijzen in de richting van het streven naar beschaafde
of verzorgde taal. Stellig wat betreft de hypercorrectie is Kloeke een wegwijzer van
betekenis geweest en zijn observaties van dit verschijnsel zijn van belang tot op de
huidige dag.
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Boekbeoordelingen
Struktur und Wandel vormoderner Schreibsprachen / Michael Elmentaler.
- Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2003. - XVI, 380 p. (Studia
Lingusitica Germanica 71) isbn 3-11-017853-2 Prijs: €108, Men zou Michael Elmentalers Struktur und Wandel vormoderner Schreibsprachen
kunnen karakteriseren als een indrukwekkend onderzoek naar het dialect van
Duisburg op basis van schrijfsystemen van een tiental schrijvers in dat dialect in de
periode 1360-1657, maar dan zou men deze studie tekort doen. Een betere
karakterisering is dat het gaat om de beschrijving van een in vele opzichten
aantrekkelijke en doeltreffende methode hoe uit laatmiddeleeuwse en vroegmoderne
schrijfsystemen informatie over de achterliggende klanksystemen gedistilleerd kan
worden, hetgeen zorgvuldig, uitvoerig en overtuigend geïllustreerd wordt aan de
hand van het dialect van Duisburg. De grote inspirator achter dit Habilitationsschrift
is Arend Mihm, die zelf een aantal baanbrekende studies geschreven heeft waarin
nieuwe perspectieven op onderzoek naar oudere taalfasen worden aangeboden in
de vorm van een serie analyses van schrijfsystemen van niet alleen de dialecten
van het Rijn-Maasgebied maar van het hele noordwesten van het Germaanse
taalgebied.
Uitgangspunt voor de methode is de aanname dat tussen schrift en klank een
verband bestaat. Dat uitgangspunt is voor vele taalkundigen niet vanzelfsprekend.
Dat is het gevolg van het feit dat een eeuw geleden vele linguïsten van naam, vooral
afkomstig uit het Duitse taalgebied, dat verband niet langer wensten te zien. De
oude spellingen vertoonden zoveel variatie dat zij in de ogen van deze linguïsten
op geen enkele wijze konden voldoen aan de aanname dat het dialect dat zij
weergaven homogeen zou zijn. Daarnaast ontbrak het hen, bij gebrek aan computers,
aan middelen die hen in staat stelden zicht te krijgen op wat voormoderne
schrijfsystemen niettemin aan systematiek bevatten. Een van deze linguïsten was
Johannes Franck, in Nederland vooral bekend door zijn Mittelniederländische
Grammatik. Zijn visie vat Franck in een artikel uit 1902 samen in de uitspraak ‘dass
die mittelalterlichen copisten fast durch die bank sudeln und in orthographicis [...]
oft genug geradezu absichtlich willkürlich sind’ (zie Elmentaler p. 23, noot 65 voor
meer van dit soort uitspraken).
Wie het met Franck en de zijnen eens is kan inderdaad maar beter meteen die
spellingen helemaal links laten liggen. Ze zouden dan in elk geval niet relevant zijn
voor de studie naar de ontwikkeling van de oude dialecten. Voor wie die
ontwikkelingen wil kennen is dan een andere strategie nodig, die van het
‘geografisches Nebeneinander des historischen Nacheinander’. In de historische
taalkunde is in het verleden dan ook op grote schaal voor deze benadering gekozen,
en ook in de Nederlandse onderzoekstraditie zijn de sporen ervan veelvuldig terug
te vinden. Voor een opmerkelijk recent voorbeeld verwijs ik naar de discussie in
Van Reenen (2000: 486), waar een taalkundige van naam als Willemyns afwijkingen
van deze benadering a priori zelfs volstrekt onaanvaardbaar lijkt te achten.
Die benadering is op zichzelf overigens zeker niet inadequaat, en men is er zelfs
bij gebrek aan beter op aangewezen, maar zij is te eenzijdig als er wel oude
gegevens beschikbaar zijn. Zo is het onmogelijk veranderingen in de oude dialecten
op te merken die niet hebben doorgezet en geen voortzetting in de moderne hebben
gevonden. In deel A van zijn studie, de Inleiding, zet Elmentaler vooral dit type
problemen van het historische schrijftaalonderzoek op een rijtje. Daarnaast beschrijft
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Elmentaler doel en methode van zijn eigen benadering, benevens de eisen waaraan
een te onderzoeken corpus schrijftaal dient te voldoen.
Wie het verband wil vinden tussen de letters van het schrift en de klanken waarvoor
zij staan dient allereerst het homogeniteitspostulaat van Neogrammatici van de
generatie van na Hermann Paul en daarop volgende scholen los te laten. Dat is
heden ten dage voor de meeste linguïsten weliswaar niet langer een probleem,
maar daarmee is men er nog niet. Per scribent dient vervolgens onderscheid te
worden gemaakt tussen (a) constanten, (b) systematische variatie en (c) vrije variatie
in zijn spelling. Middeleeuwse en vroegmoderne schrijvers hebben het moeten doen
met de letters van het Latijnse alfabet, en die zijn vaak niet toereikend voor het
weergeven van klanken uit de dialecten van de volkstaal. Daar waar zij het wel zijn,
vinden we vooral de constanten in de oude spellingen. Variatie treedt op in de
overige gevallen. Wanneer men schrijvers vergelijkt kunnen vooral (b) en (c) anders
uitpakken, zonder dat dit ook maar
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iets te maken hoeft te hebben met de uitspraak van het dialect: het kan uitsluitend
gaan om (verschillen in) grafematische variabiliteit.
Een voorbeeld (Elmentaler 2003: 290). Voor hetzelfde dialect kunnen naast elkaar
schrijfsystemen bestaan met veel, en schrijfsystemen met weinig varianten: het
woord ‘boek’ wordt in het corpus Leising in 1520 uitsluitend geschreven als boeck
(5x), terwijl het corpus Godert in 1540 buick (2x), buyck (1x), buck (1x), boick (13x)
en bouck (5x) schrijft. Elmentaler betoogt overtuigend dat hier geen enkel verschil
in uitspraak van het Duisburgs achter zit. Hij doet dat door systematisch de spellingen
van Godert en Leising met elkaar te vergelijken, en tevens met de spellingen van
andere schrijvers van hetzelfde dialect uit (ongeveer) dezelfde tijd, met omliggende
dialecten, en met moderne dialecten. Het verschil tussen Godert en Leising is
voornamelijk, zo niet geheel dat Godert in zijn spelling meer klanknuances poogt
weer te geven. Schrijvers kunnen rekening willen houden met bijvoorbeeld het al
dan niet weergeven van umlautverschillen (voite ‘voet’ versus vuete ‘voeten’,
Elmentaler 2003:128), de invloed van het volgconsonantisme (keerse ‘kers’ versus
geilt ‘geld’, Elmentaler 2003:143), verschil tussen open en gesloten lettergreep
(dinen ‘dienen’ versus dienst, Elmentaler 2003:143). Rekening houden met alle
mogelijk relevante aspecten is gezien de beperkingen van het alfabet praktisch
onmogelijk. Hoe meer een scribent in zijn spelling probeert weer te geven, hoe meer
valt er voor de moderne linguïst over het dialect te leren, maar ook hoe moeilijker
de analyse, temeer omdat de scribent (om het anachronistisch te formuleren) geen
rekening houdt met moderne opvattingen over fonemen en allofonen, maar noteert
wat hij aan klankverschillen de moeite waard acht. Van de spellingen van Godert
valt uiteindelijk meer te leren dan van die van Leising. Deze verschillen worden
speciaal behandeld in deel C van de studie van Elmentaler.
Tenslotte een enkel woord over de technische kant van de methode van
kwantificatie, vooral beschreven in deel B van de studie (Elmentaler 2003: 96-114).
Deze zit als volgt in elkaar. Per schrijver wordt een grafie-inventaris aangelegd door
de diverse spellingen toe te wijzen aan zogenaamde klankposities (Lautpositionen).
Klankposities worden bepaald op basis van een klanketymologisch referentiesysteem,
algemeen fonetische kennis, de uitspraak van de Latijnse letters, benevens kennis
van het hedendaagse dialect. De klankposities worden geordend in klassen. Per
klanketymologische klasse wordt vervolgens een gidsgrafie (Leitgraphie) gekozen,
op grond van zijn frequente voorkomen. Vergelijking van gidsgrafieën leidt tot een
inventaris van fonemen en allofonen.
Als basisrekeneenheid kiezen Mihm (zie vooral Mihm 2002, 241-244) en
Elmentaler het morfeemtype: subklassen van een morfeem die zich historisch
onderscheiden: ‘So werden die dem Morphem WERD- zuzuordnenden Formen
werden ‘werden’ (wgerm. e), wirt ‘wird’ (wgerm. i), wart ‘wurde’ (wgerm. a), worden
‘geworden’ (wgerm. o) und worden ‘wurden’ (wgerm. u), als fünf unterschiedliche
Morphemtypen behandelt’ (p. 62). Een morfeemtype komt minimaal met 1 token
voor, aan het maximum aantal tokens is a priori geen limiet. Om te voorkomen dat
morfeemtypes met veel tokens in de berekeningen zo sterk domineren dat de invloed
van morfeemtypes met maar 1 token (de hapaxen) praktisch wegvalt, gaan Mihm
en Elmentaler niet uit van de design-keuze dat 1 token telt als 1 getuige, maar dat
1 morfeemtype telt als 1 getuige. Daardoor krijgen de hapaxen evenveel gewicht
als morfeemtypes met enkele honderden tokens. Een tussenweg zou kunnen zijn
uit te gaan van een benadering waarbij alle tokens blijven tellen, maar waarbij het
te sterk overheersen van frequente tokens systematisch tot aanvaardbare proporties
wordt teruggebracht. Dat zou kunnen middels een logaritmische functie zoals
beschreven in Rem (2003: hoofdstuk 5 plus Appendix 3). Met zo'n benadering wordt
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nog wat evenwichtiger en systematischer recht gedaan aan zowel de frequentie
van veel voorkomende morfeemtypen als de hapaxen. Zo kan uit de gegevens
wellicht nog wat meer worden gehaald.
Ik eindig met deze voorbeeldige studie van harte aan te bevelen aan een ieder
die zich met de studie van de middeleeuwse en vroegmoderne fasen van de
westeuropese talen bezighoudt. Het boek is de beste leidraad voor verantwoord
onderzoek op dit gebied die ik ken. Michael Elmentaler heeft met dit uitstekend
verzorgde Habilitationsschrift zeer overtuigend laten zien hoe waardevol de
geschriften van de oude scribenten kunnen zijn voor hedendaags taalkundig
onderzoek.
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Pieter van Reenen

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
Afscheidsbundels worden meestal in het diepste geheim samengesteld; de afscheid
nemende collega, die met de bundel verrast moet worden, weet van niets - of doet
alsof en speelt zodoende het spelletje mee. Jan Stroop nam, voor zijn afscheid als
hoofddocent aan de Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit
van Amsterdam, zelf het heft in handen. Hij vroeg enkele tientallen collega's
Neerlandici een stuk te schrijven over een aspect van de actuele stand van zaken
in het Nederlands of, beter gezegd, de actuele gang van zaken in het Nederlands.
De bijdragen - waarvan er enkele eerder in Onze Taal gepubliceerd werden - gaan
namelijk over change in progress of, in elk geval, over variatie in hedendaagse
variëteiten van het Nederlands, in de meeste gevallen variëteiten van de
standaardtaal. Het perspectief is in ongeveer de helft van de bijdragen meer
macroscopisch; de aandacht gaat daarbij uit naar verschillende aspecten van de
positie van het Nederlands. In de andere helft van de bijdragen is de blik
microscopisch in die zin dat één of enkele specifieke verschijnselen onder de loep
worden genomen. Het betreft verschijnselen op het gebied van de fonologie (onder
het kopje ‘Klankleer’ resorteren bijdragen van Renée van Bezooijen & Charlotte
Giesbers, van Vincent van Heuven en van Hans van de Velde), morfologie
(‘Vormleer’: Maarten van den Toorn, Jan Don, Fred Weerman en Anneke Neijt),
syntaxis (‘Zinsleer’: Joop van der Horst, Roeland van Hout, Els Elffers, Wim Klooster,
Arie Verhagen & Ad Foolen), lexicon en lexicografie (‘Woordenschat’: Ewoud
Sanders, Johan de Caluwe, Fons Moerdijk, Piet van Sterkenburg) en pragmatiek
(Jan Erik Grezels verhandeling over aanspreekvormen). Walter Haeseryn, Anneke
Neijt (misschien niet helemaal terecht opgenomen in de afdeling ‘Vormleer’) en
Ewoud Sanders gaan in hun bijdragen nadrukkelijk in op overwegingen in verband
met het been voorschrijven op het vlak van respectievelijk de syntaxis (meer in het
bijzonder de ANS), de spelling van ‘en als tussenklank’ in samengestelde woorden
en woordenboeken. Overigens zijn, volgens Sanders, woordenboeken, inclusief de
‘Grote Van Dale’ en ‘Van Dale Hedendaags Nederlands’, ten dode opgeschreven
- maar zulke geluiden horen we ook al decennialang over de gedrukte krant en het
gedrukte boek. Dit najaar verscheen de vijftiende editie van de ‘Grote Van Dale’.
Een meer macroscopisch perspectief wordt gehanteerd in de bijdragen in de
afdelingen met de kopjes ‘Nederlands en Nederlands’ (i.c. het Nederlandse en het
Vlaamse Nederlands - belicht in bijdragen van Dirk Geeraerts & Gert de Sutter,
Loulou Edelman en Ruud Hendrickx), ‘Nederlands en regionale talen’ (Durk Gorter,
Siemon Reker), ‘Nederlands en Engels’ (met bijdragen van het trio Jan Renkema,
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Emmy Vallen & Hans Hoeken en van Pieter Stroop - familie van?), ‘Variëteiten en
variaties’ (Dick Smakman, Leonie Cornips & Vincent de Rooij en Jacomine Nortier)
en ‘Taalpolitiek en gewone politiek’ (Ludo Beheydt, Toon Hagen en Hans Hulshof).
De allereerste afdeling in het boek heeft als kopje ‘Algemeen’; algemener kan het
niet meer en de samenhang tussen de erin figurerende bijdragen is dan ook gering.
Deze afdeling bevat - overigens in alle opzichten substantiële - bijdragen van Jan
Stroop, Hans Bennis, Marc van Oostendorp en Louis Grijp. De etnomusicoloog
Grijp, de enige niet-taalkundige in het gezelschap, gaat in zijn bijdrage in op de
taalkeus in de Nederlandse zangcultuur; de strijd voor het Nederlands als zangtaal
blijkt niet langer uitsluitend in de hogere kringen te worden gestreden.
De bundel is nadrukkelijk bedoeld voor een breed publiek. De meeste auteurs
zijn er behoorlijk in geslaagd het evenwicht te vinden tussen toegankelijk en
wetenschappelijk verantwoord. Stroop heeft voor vrijwel alle thema's en deelthema's
experts ingezet. De bijdragen van Van Hout en Weerman zijn bewerkingen van hun
oraties (resp. KUB / KUNijmegen 1999 en UvA 2002).
Gezien doel en doelgroep zal het weinig verwondering wekken dat in verreweg
de meeste bijdragen waarin het (‘microscopisch’) gaat om specifieke verschijnselen
de benadering betrekkelijk atomistisch is: het betreffende taalkundige verschijnsel
wordt geschetst in zijn talige en - soms - buitentalige distributie, zonder dat er
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echter aandacht wordt besteed aan de structurele plaats ervan in het grotere geheel
van de grammatica. (Eén van de weinige uitzonderingen hierop vormt Jan Don, die
voor zijn bijdrage dan ook een extra schouderklopje verdient.) Jan Stroop had dit
kunnen ondervangen in zijn ‘Inleiding’ of in zijn bijdrage ‘Van Delta naar
Tweestromenland. Over het divergerende Nederlands’ (waarin hij onder meer een
achttal andere bijdragen aan de bundel in een breder kader met elkaar verbindt),
maar dat heeft hij helaas niet gedaan. Evenmin is hij ingegaan op de eventuele
samenhangen tussen de in de diverse bijdragen besproken verschijnselen of op de
vraag in hoeverre ze coöccurreren of covariëren in dezelfde variëteit(en). Een
gemiste kans. Wel gaat hij in algemene termen in op de druk die ‘van buitenaf’ en
van binnenuit de taalgemeenschap op het Nederlands wordt uitgeoefend (Stroop
2003: 11) en op de divergentie die een gevolg is van de ontwikkeling van enerzijds
het Poldernederlands, dat ‘bijna helemaal gelijk is aan het ABN, op één punt na: de
tweeklanken/diftongen ei, ui en ou worden wijder uitgesproken’ (Stroop 2003: 21),
en anderzijds het zogenoemde Verkavelingsvlaams (oftewel Tussentaal), dat op
een hele serie punten afwijkt van de standaardtaal (Stroop 2003: 19). ‘Bij het
Poldernederlands lopen vrouwen voorop [...] terwijl dat onderscheid bij het
Verkavelingsvlaams niet bestaat’ (Stroop 2003: 21). Waar het Poldernederlands
verborgen prestige heeft, daar geniet het Verkavelingsvlaams openlijk prestige,
aldus Stroop (Stroop 2003: 21), die uit één en ander concludeert dat het Nederlandse
en Vlaamse Nederlands gaandeweg uiteen groeien. Ludo Beheydt betoont zich in
zijn bijdrage uitgesproken verontrust door de ‘toenemende tolerantie ten aanzien
van die tussentaalvariant’ (Stroop 2003: 161) en door de ‘versnippering van het
gesproken Nederlands’ (Stroop 2003: 162), standpunten waar Stroop zich
nadrukkelijk van distantieert (Stroop 2003: 22). De divergentie is echter waarschijnlijk
heel wat minder clean dan Stroop hier en elders doet voorkomen. Zo is het gebruik
van het Poldernederlands vooralsnog vooral een Randstedelijk verschijnsel. In
andere delen van het taalgebied zijn het, naast regiolecten, regionale variëteiten
van de standaardtaal die opvallen; vergelijk de observaties en overwegingen terzake
van Siemon Reker (met name op p. 101-102 van zijn bijdrage). Om van de
ontwikkeling van etnolecten (ook in de Randstad) nog maar te zwijgen. Eerder dan
van het ontstaan van een talig Tweestromenland is er dus sprake van een ware
fragmentatie in de bovendialectale ruimte in de verbale repertoires (Hinskens 2004).
Ook gaat het te ver om zonder meer te stellen dat heb als 3 sg-vorm ‘de omgangstaal
binnendringt’ (Stroop 2003: 12); die variant zal men in grote delen van het taalgebied
nooit waarnemen, zelfs niet in de meest vernaculeuze omgangstaal.
Jan Stroop, de taalkundige die zoveel prescriptie in zijn stukjes doet, is een
gedreven popularisator van de Neerlandistiek en onder meer daarom verdient hij
waardering. Maar we zullen nooit weten in hoeverre ontwikkeling en verbreiding
van het Poldernederlands mede bepaald zijn door de aandacht die hij via kranten,
radio en TV gericht heeft op het onderzoek ervan. De meeste jonge vrouwen lezen
tenslotte ook wel eens een krant, luisteren wel eens naar de radio en kaaiken wel
eens naar de TV. En daar vernemen ze dan van Jan Stroop dat de aai-uitspraak
van de <ei, ij> voor jonge vrouwen als het ware een garantie is voor maatschappelijk
succes. De aai als girl power. Meedoen, dus!
Jan Stroop, de taalkundige die zijn collega's zo nu en dan graag mag provoceren,
heeft de mening verkondigd dat sociolinguïsten de aanduiding ‘ABN’ niet durven te
gebruiken. Toch is hij niet vies van samenwerking met sociolinguïsten, zo lang dezen
‘aantonen’ dat het Poldernederlands bestaat (enkelen van hen hebben een bijdrage
geschreven voor deze bundel) of het ‘ABN’. Maakt Stroop deel uit van een
reactionaire beweging in de taalkunde? Van een achterhoedegevecht waarin men
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zich ook opwerpt voor het instandhouden van de tradionele dialectologie en filologie?
Nee, tot die beweging lijkt Stroop nauwelijk gerekend te kunnen worden. Stroops
voornaamste thema is sinds jaren de erosie van de Nederlandse standaardnorm,
een proces dat nog steeds weinig systematische aandacht krijgt van de kant van
de taalkunde; in bijvoorbeeld het Duitse taalgebied is dat mutatis mutandis heel
anders. In zijn afwijzing van Kloeke's (1951) afwijzing van de aanduiding ‘ABN’
(‘ABN, de genormeerde Omgangstaal’, aldus Stroop op p. 19) toont hij zich, bedoeld
of onbedoeld, een waar leerling van een leerling van Van Ginneken. Eerder lijkt
Stroop als Neerlandicus soms deel uit te maken van de groeiende maatschappelijke
beweging tegen normverval en voor burgermansfatsoen, waarvan Thomas
Rosenboom zich in zijn recente Kellendonklezing een exponent heeft betoond.
De bundel, die najaar 2003 al ruim de aandacht had getrokken in de pers, was
in 2004 genomineerd voor de populariseringsprijs van de Landelijke
Onderzoeksschool Taalkunde (LOT) en heeft een tweede druk gehaald. Zoveel
succes - dat redacteur en auteurs ook verdiend hebben - is voor zeer weinig
taalkundeboeken weggelegd.
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Deze bespreking komt betrekkelijk laat. Nu gaat geen enkele van de in de bundel
beschreven veranderingen zo snel dat deze bespreking als mosterd na de maaltijd
komt, maar het onderzoek van de beschreven verschijnselen is inmiddels ongetwijfeld
weer verder voortgeschreden.
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Frans Hinskens

What is Morphology? / Mark Aronoff & Kirsten Fudeman. Oxford:
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In een nieuwe reeks ‘Fundamentals of Linguistics’ van Blackwell verscheen als
eerste een inleiding in de morfologie van Mark Aronoff en Kristen Fudeman. De
reeks mikt op beginnende studenten, specialisten in andere deelgebieden en
geïnteresseerde niet-linguïsten. Aronoff behoeft uiteraard geen introductie als erkend
specialist en één van de meest geciteerde morfologen van dit moment. Fudeman
is een jonge taalkundige die in 1999 promoveerde aan Cornell University met een
studie over de morfologie en syntaxis van het Balanta, een Atlantische taal uit
Senegal.
Het boek is niet de zoveelste inleiding in zijn soort; de auteurs zelf merken ook
op dat het in twee opzichten afwijkt van wat je van een ‘normale’ inleiding als deze
zou verwachten. Allereerst is het geen inleiding in een of ander theoretisch kader.
Aronoff en Fudeman proberen theoretische controverses en technische kwesties
zoveel mogelijk uit de weg te gaan en zich te richten op taalbeschrijving, analyse
en enkele fundamentele kwesties die de aandacht vragen van elke morfologische
theorie. We krijgen in het boek dan ook nooit een of andere verklaring in een of
ander theoretisch jasje voorgeschoteld, maar in plaats daarvan krijgen we observaties
en generalisaties en bespreken de auteurs een aantal centrale begrippen zoals
morfeem, lexeem, affix, inflectie, derivatie, etc. die ons helpen bij het in kaart brengen
van die observaties. Natuurlijk is het zo dat geen enkele beschrijving zonder theorie
kan, maar de gehanteerde noties en begrippen zijn dermate algemeen dat (vrijwel)
elke morfologische theorie er gebruik van zal (moeten) maken.
Het tweede opvallende aspect van het boek is dat elk hoofdstuk wordt afgesloten
met een paragraaf waarin het thema van het hoofdstuk wordt geïllustreerd aan de
hand van feiten uit het Kujamaat Jóola, een taal die gesproken wordt in Senegal
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(zo'n 190.000 sprekers) en die behoort tot de Atlantische taalfamilie waartoe
bijvoorbeeld ook het Balanta, het Wolof en het Fula behoren. Zo krijgen we als lezers
met elk hoofdstuk een dieper inzicht in het morfologische systeem van één taal die
een bijzonder rijke morfologie kent en bovendien wordt het thema van het hoofdstuk
(inflectie, het lexicon, derivatie, de relatie tussen morfologie en fonologie etc.) zo
op een bijzonder aardige manier geïllustreerd. Daar komt bij dat de lezer het door
Aronoff en Fudeman geïntroduceerde begrippenapparaat ziet toegepast op een
andere taal dan het Engels.
Mijns inziens is er nog een derde niet door de auteurs genoemd opvallend aspect
aan dit boek, namelijk de toon en stijl waarmee het onderwerp morfologie wordt
benaderd. Het boek is geschreven in een luchtige stijl en voortdurend is er een
ondertoon van enthousiasme en, ik zou haast zeggen, vrolijkheid aanwezig. De
lezer wordt van het begin af aan uitgenodigd zélf observaties te doen over de
woordvorming die je op straat kan tegenkomen (opschriften) en zelf na te denken
over wat die observaties zouden kunnen vertellen over de morfologie van een taal
en de morfologische component van het menselijk taalvermogen. Af en toe wordt
de tekst onderbroken door kadertjes die de speelsheid accentueren waarmee Aronoff
en Fudeman morfologie bekijken. De lezer wordt bijvoorbeeld opgeroepen om een
lijst aan te leggen van woordvormingseigenaardigheden en die op te sturen naar
de auteurs. Soms bevatten ze additionele oefeningen waarvan de oplossing op de
volgende bladzijde staat vermeld (als was het een soort quiz); en soms geven ze
een rijtje voorbeelden van een verschijnsel dat in de tekst wordt genoemd.
Het boek beslaat 8 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk ‘Thinking about
Morphology and Morphological Analysis’ bieden Aronoff en Fudeman hun
geloofsbrieven aan. Ondanks het feit dat het boek geen introductie is in een bepaald
theoretisch kader, hebben Aronoff en Fudeman
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toch een aantal uitgangspunten die hun grondhouding bepalen: allereerst, het besef
dat talen van elkaar verschillen. Aronoff en Fudeman menen dat er een Universele
Grammatica is, toch willen ze benadrukken dat morfologische theorievorming en
analyse moeten wortelen in een degelijke taalbeschrijving. Daarnaast menen Aronoff
en Fudeman dat de morfologie een op zichzelf staande component van de
grammatica is, gescheiden van de fonologie en de syntaxis. En, kenmerkend voor
de geest die het boek ademt, is het laatste, methodologische, uitgangspunt: ‘anything
goes’. De auteurs benadrukken dat relevante data verzameld kunnen worden met
een scala van methodes. Of het nu het gebruik van een woordenboek, de oordelen
van moedertaalsprekers, geschreven grammatica's, experimentele middelen, of
statistische gegevens betreft, alles dat maar iets zou kunnen zeggen over de
morfologie, moet ruim baan krijgen.
In 4 hoofdstukken komt de relatie tussen de morfologie en andere componenten
van de grammatica aan de orde; in volgorde de fonologie (hoofdstuk 3), het lexicon
(hoofdstuk 4), de semantiek (hoofdstuk 5) (overigens het kleinste hoofdstuk) en de
syntaxis (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 6 is geheel gewijd aan inflectie en hoofdstuk 8
gaat over productiviteit. De vrijheid aan onderzoeksmethodes die Aronoff en
Fudeman zo nadrukkelijk belijden in hoofdstuk 1 weerspiegelt zich in de veelheid
aan soorten onderzoeksresultaten die de auteurs behandelen. Zo is het aardig om
te zien dat in het hoofdstuk over productiviteit psycholinguïstische
onderzoeksresultaten van Aronoff & Schvaneveldt (1978), en Anshen & Aronoff
(1988) staan naast resultaten van statistische onderzoeksmethodes van Baayen
(1992) en neurolinguïstische onderzoeksresultaten van Jaeger et al. (1996). De
auteurs lijken te willen benadrukken dat morfologie steeds meer een interdisciplinaire
onderneming wordt.
Aronoff en Fudeman hebben een schitterende inleiding in het vakgebied
geschreven. Het boek leest als een trein. Het is helder en grappig zonder dat het
ooit flauw wordt en bevat lastige oefeningen die de serieuze student echt uitdagen.
Al met al een prachtig boek voor een morfologiecursus op bachelor- of zelfs
master-niveau.
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Johanna Bundschuh
De intellectueel in de kerker
Twee modellen van intellectualiteit:
Blokken van Ferdinand Bordewijk en Tongkat van Peter Verhelst
Abstract - In this paper, I present a comparison of the ideas on intellectuality in the
dystopian novels Blokken (1931) by Ferdinand Bordewijk, and Tongkat (1999) by
Peter Verhelst. By applying conceptions of intellectuality by Sartre, Horkheimer en
Lyotard, I argue that the intellectual characters in each case display a different type
of intellectuality although embedded in the same situation of imprisonment in a
totalitarian regime.

1 Inleiding
Thema van dit artikel is de vergelijking van één aspect van twee in stijl verschillende,
maar in onderwerp parallelle romans: de positie van de intellectueel in Ferdinand
Bordewijks Blokken (1931), en Peter Verhelsts Tongkat (1999). De eerste roman
geldt wat betreft vertelperspectief, taalgebruik en sociaal engagement als voorbeeld
1
van Nieuwe Zakelijkheid, terwijl de tweede alle kenmerken van postmoderne
literatuur vertoont. De tegenstelling tussen beide stijlen is groot: de stijl van de
Nieuwe Zakelijkheid wordt als helder en feitelijk beschreven; postmoderne literatuur
presenteert zich als fictioneel en geconstrueerd.
De stilistische verschillen worden gecontrasteerd door de inhoudelijke parallellen
tussen beide boeken, wat uiteindelijk een vergelijking zeer interessant maakt. Beide
romans beschrijven een dystopie, een totalitair regime en de opstand ertegen.
Bovendien komt er in beide romans een personage voor dat noch bij de
vertegenwoordigers van het regime hoort noch bij de actieve opstandelingen: een
intellectueel, een buitenstaander, die door het regime gevangen wordt gehouden
maar toch door het regime gehoord wordt.
De rol van deze intellectueel in de kerker zal ik als aspect van de vergelijking van
de romans behandelen, waarbij ik verschillende concepten van intellectualiteit op
de personages zal toepassen. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat in geen
van beide romans het behandelde personage als intellectueel wordt aangeduid. In
de tweede paragraaf zal ik daarom een beknopt overzicht geven van het begrip
intellectualiteit en zal ik de posities voorstellen die daaromtrent door Sartre,
Horkheimer en Adorno zijn ingenomen. Verder zal ik duidelijk maken waarom de
term ‘intellectueel’ voor beide personages geschikt is en hoe deze personages
binnen de roman geplaatst kunnen worden.
De vergelijking van de romans op basis van intellectualiteitsconcepties houdt in
dat ook de postmoderne roman Tongkat op dezelfde logisch-rationele manier
benaderd zal worden als Blokken. Paragraaf drie is een verantwoording van de keu-

1

Ik volg hier de argumentatie van Grüttemeier 1999. Voor het debat omtrent de categorisering
van Bordewijks oeuvre verwijs ik naar Anten 1996, Grüttemeier 1994 en Grüttemeier 1999.
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ze voor deze methodiek. De kern van mijn betoog, de analyse van de voorstellingen
van intellectualiteit, komt in de paragrafen vier en vijf aan bod. Ik zal tonen hoe
dezelfde situatieve inbedding van de intellectuele personages bijdraagt tot hun
categorisering als verschillende types intellectuelen.

2 De positie van de intellectueel

2.1 Objectiviteit en engagement - intellectualiteit als filosofisch concept
In de meeste Nederlandse lexica kan men de van T. Geiger afkomstige definitie
terugvinden van de intellectueel als ‘academisch geschoolde’ die zich met
‘verstandelijke dingen’ bezighoudt (Mackenthun en Röttgers 1976: 456). Deze
definitie wordt in het algemeen verbonden met bepaalde maatschappelijke implicaties
van intellectualiteit, zoals kritiek op de samenleving en het kiezen van een concreet
standpunt. Zowel het begrip ‘intellectueel’ als de populaire definitie ervan zijn pas
aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan. De maatschappelijke implicaties
van het begrip hebben sindsdien een verandering ondergaan, wat ik in dit hoofdstuk
beknopt wil laten zien. Ik zal drie perspectieven op intellectualiteit voorstellen: ten
eerste de klassieke intellectueel zoals Jean-Paul Sartre hem vertegenwoordigt, ten
tweede de ‘gematigde’ intellectueel zoals die in de theorieën van Max Horkheimer
voorkomt, en ten derde de postmoderne intellectueel van Jean-Francois Lyotard.
Het veelgeciteerde begin van de eerste, ‘klassieke’, intellectualiteit was de
Dreyfus-affaire in 1894. De Franse officier Dreyfus werd - zoals later bleek - ten
onrechte van spionage beschuldigd en zijn proces werd door hoge politieke kringen
op onwettelijke manieren beïnvloed. Emile Zola engageerde zich met de affaire en
publiceerde in 1898 de open brief ‘J'accuse!’ aan de toenmalige Franse president
Félix Faure. Wekenlang verschenen daarop soortgelijke brieven, ondertekend door
honderden hoog opgeleide mensen. In het publieke debat over de affaire noemde
de hoofdredacteur van L'Aurore, de krant die de open brieven publiceerde, deze
groep ‘intellectuelen’ en voorspelde dat zij een grote rol in de samenleving zouden
spelen met het verdedigen van belangrijke waarden. De socioloog Zygmunt Bauman,
die in ‘Intellectuelen in de postmoderne wereld’ (1984) een overzicht geeft van de
geschiedenis van de intellectualiteit, noemt het verband tussen kennis en
verantwoordelijkheid als het voornaamste kenmerk van deze nieuw ontstane groep.
De intellectuelen werden ‘bewakers van waarheid en objectiviteit’ (Bauman 1994:
772), die het eigenbelang achterstelden bij het maatschappelijk belang.
Intellectualiteit was een ‘militant, mobiliserend concept’ (Bauman 1994: 773), wat
ook in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, in Jean-Paul Sartres
opvattingen over intellectualiteit, naar voren komt. In zijn Plaidoyer pour les
intellectuels (1965) koppelt Sartre intellectualiteit aan engagement, de keuze voor
het standpunt van de meest benadeelde. In zulke concepten werden de universaliteit
van waarden en de objectiviteit van de keuze van een standpunt verondersteld een visie, die door postmoderne theoretici wordt verworpen.
Noch klassiek, noch postmodern is de invalshoek van Max Horkheimer, een
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vertegenwoordiger van de Frankfurter Schule. In Eclipse of Reason (1947)
onderzoekt Horkheimer de rationaliteitsconcepten die totalitaire staten uiteindelijk
mogelijk maken. Hierbij schetst hij onder andere ook de verschillende rollen die de
2
intellectuelen - of zoals hij ze noemt: de filosofen - innemen en zouden moeten
innemen. Het hedendaagse begrip van de rede, aldus Horkheimer, wordt
gedomineerd door het nut: middelen worden met betrekking tot doelen onderzocht;
de doelen zelf worden echter niet kritisch bekeken (Horkheimer 1985:15-17).
‘Subjectief’ noemt Horkheimer die rede en stelt die tegenover de objectieve rede
van vroegere eeuwen, waarin waarheid als universele categorie werd gehandhaafd,
maar uiteraard ook aan dogmatisme was verbonden. De negatieve kant van de
subjectieve rede is het legitimatieprobleem, dat daardoor ontstaat. Politieke systemen
berusten niet meer op filosofische grondslagen, en de subjectieve, op het nut
betrokken rede, vergemakkelijkt ideologische manipulatie. De ‘utilitaristische mening’
van de meerderheid vervangt objectieve waarden en principes en beheerst alle
denkpatronen, wat ook gevolgen heeft voor de klassieke intellectueel zoals boven
beschreven. Die wordt, aldus Horkheimer, simpelweg niet meer vertrouwd, juist
omdat hij niet voor eigen belangen vecht, maar voor universele waarden. De
intellectueel kan zich niet meer boven de samenleving plaatsen en een ‘bewaker’
van waarden zijn - hij wordt net als alle andere maatschappelijke groepen
gereduceerd tot deel van de maatschappij. Het inzicht in deze grenzen van
intellectualiteit is de reden waarom ik Horkheimer tussen klassieke en postmoderne
concepten van intellectualiteit plaats, hoewel hij zijn theorie al voor het hoogtepunt
van de klassieke intellectualiteit heeft opgesteld.
Horkheimer pleit voor filosofie en intellectualiteit die geen propaganda zijn, maar
een ‘correctief van de geschiedenis’ (Horkheimer 1985: 173). Om het heden te
begrijpen, moeten de historische ontwikkelingen en denkpatronen hermeneutisch
worden geïnterpreteerd en geplaatst, in plaats van verworpen. De intellectueel moet
objectieve doelen van de samenleving benoemen, die ook het subjectieve
eigenbelang van het individu respecteren (Horkheimer 1985: 164). Dit begrip van
intellectualiteit is minder sterk en universeel dan wat we bij Sartre zagen.
Aan het einde van de twintigste eeuw verzwakt de voorstelling van intellectualiteit
dan zo sterk dat de postmodernist bij uitstek, Jean-Francois Lyotard, een ‘Tombeau
de l'intellectuel’ (1983), een grafmonument voor de intellectueel, opricht. Daar wordt
het universalisme, het meest belangrijke kenmerk van de klassieke intellectualiteit,
uitgeleide gedaan. De éne waarheid, de objectieve kijk, de ideale maatschappij zijn
in de postmoderne tijd niet geloofwaardig en vinden ook geen publiek. Lyotard maakt
daarom de kritiek op de grenzen van de samenleving los van de universalistische
heilsopdracht en het absolute engagement van Sartre.
Schrijven is de plicht, suggereert Lyotard, niet een recht verkregen door
geboorte, zalving of door een machtsgreep van de intellectuelen. Het is
de plicht om uit te drukken wat anders ongehoord zou blijven. Maar het
is een plicht zonder gezag. (Bauman 1994: 780)

2

Aangezien het brede begrip van filosofie dat Horkheimer hanteert en aangezien de
maatschappelijke implicaties die hij eraan toekent, lijkt het mij verantwoord om het begrip als
‘intellectuelen’ te vertalen.
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Pessimistisch is Lyotard daarbij niet: hij beschouwt het afscheid van de universele
waarden, dat aan het graf van de intellectueel wordt genomen, ook als bevrijding
van vaste denkpatronen. ‘Tombeau’ betekent graf, maar ook verheerlijking en
herinnering - pas na de dood van de intellectueel kan over intellectualiteit nagedacht
worden. Lokale en louter defensieve acties volgen op de ‘dode’ geëngageerde
intellectualiteit (Lyotard 1984: 21).

2.2 De intellectueel in Blokken en Tongkat
Inhoud en structuur van de romans zullen hier worden weergegeven om de
intellectueel te kunnen plaatsen. Basis voor de vergelijking zijn de parallellen tussen
de romans, waarvoor deze paragraaf een inleiding biedt. Zoals reeds aangestipt,
is de meest algemene thematische overeenkomst een totalitair regime dat met
verzet te kampen heeft. De heersende ideologieën zijn echter verschillend: in Blokken
wordt een extreem-linkse staat opgeroepen, in Tongkat wordt het verzet juist
gekenmerkt door een marxistisch-socialistische ideologie. Dit verandert echter niets
aan de overeenkomsten wat betreft de functie van de intellectueel. Die staat telkens
tussen beide kanten: als door het regime gevangene heeft hij niet de vrijheid om
zich actief te engageren en kan hij alleen door talige middelen pogen om een bijdrage
aan de situatie te leveren. De intellectuele personages zijn dan ook personages die
niet door handelingen (bijvoorbeeld de deelname aan illegale bijeenkomsten of de
omgang met wapens) worden gekarakteriseerd, maar door hun commentaar op de
gebeurtenissen, het regime en de ideologie. Naast dit aspect komt ook de dynamiek
tussen de intellectueel en de machthebbers in beide teksten overeen. De machtigen
halen de intellectueel uit de kerker en uit zijn isolatie, wanneer het hun te pas komt,
zij gebruiken hem bovendien om via zijn diametraal tegenovergestelde mening hun
opvattingen te bevestigen. Beide intellectuele personages kunnen de toekomstige
ontwikkelingen in het regime voorspellen op basis van logisch redeneren. Een
verdere overeenkomst in de boeken zijn de speculaties die de lezer moet wagen
over het standpunt dat de intellectueel zou innemen in een democratische
samenleving. Beide personages hebben uitgesproken meningen over de centrale
aspecten van het regime, maar toch kan de lezer niet zeker weten hoe de
intellectuelen binnen een andere dynamiek zouden denken en handelen. Hun
geïsoleerde en extreme positie laat geen eenduidige oordelen van de lezer toe.

2.2.1 De macht van de geometrie - de romanwereld in Blokken
Blokken beschrijft in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid en met duidelijke
overeenkomsten met My (1920) van Evgenij Zamjatin een staat, die gepland en
geconstrueerd, maar niet gegroeid is en voor een net zo kunstmatig ontworpen,
ideologische samenleving als kader dient. De huizen en stadsdelen lijken door hun
rechtlijnigheid en rechthoekigheid op blokken. Natuur en cultuur zijn in die staat
feitelijk gescheiden, de door de vertelinstantie ingevoerde metaforen zetten
organische en technisch-culturele elementen echter weer op één lijn en creëren
een eenheid op het niveau van taal (Grüttemeier 1999: 350). De niet-gedramatiseerde
vertelinstantie beschrijft met veel aandacht voor de grootse esthetica van de staat
de uiterlijke omgeving, maar geeft ook dialogen weer van naamloze, verder niet
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uitgewerkte personages, zoals de leden van een verzetsgroep. De vorm van de
roman weerspiegelt de titel Blokken: de roman is onderverdeeld in tien thematisch
afgeronde tekstblokken die aan elkaar zijn gemonteerd, waarbij de lezer de
overgangen en samenhangen zelf moet construeren. Het geheel van blokken lijkt
in het midden uit elkaar te breken: de eerste vier hoofdstukken zijn ‘statische’
beschrijvingen van het dagelijkse gebeuren in een totalitaire staat. In het vijfde
hoofdstuk staat de door de regering verdoemde historische stadskern uit het
kapitalistische verleden centraal, die ook een broeierig centrum voor ondergrondse
activiteiten blijkt. In de overige vijf hoofdstukken wordt de praktijk van de
georganiseerde en ongeorganiseerde weerstand tegen het regime beschreven.
De staat, geregeerd door een ‘Raad’, bestaande uit tien mannen en vrouwen,
richt zich tegen elk soort individualiteit en vervangt zelfs eigennamen door nummers.
Het bewegen van mensenmassa's is niet alleen machtsvertoon, maar ook de norm:
‘Wie als enkeling zich buiten begaf, trok onmiddellijk de duizenden blikken van
wantrouwen op zich samen als de zonnestralen in een brandpunt, en liep gevaar’
(Bordewijk 1977: 12).
Deze collectivistische ideologie, de expliciete afkeer van het kapitalistische
verleden en het kapitalistische buitenland en het belang van de kleur rood (samen
met zwart en wit) voor optochten en vlaggen roepen een vergelijking met
socialistische regimes op; expliciet wordt deze ideologie echter nergens in de roman
genoemd. De architectuur volgt in alle steden van het regime dezelfde kubistische
esthetica. De blokken blokkeren ook elke ontwikkeling: de steden zijn in zichzelf
besloten en volmaakt, ‘de bevolking van de Staat was stationair’ (Bordewijk 1977:
11). De staat onderhoudt geen handel en geen diplomatiek verkeer, zelfs het
financieel verkeer onderling is verboden. Het systeem is voor de eeuwigheid gesticht:
‘Miljoenen jaren kon het zo blijven, zou het zo blijven’ (Bordewijk 1977: 16).
Toch is er verzet tegen de politiek van de Raad. Dit heeft twee aspecten: ten
eerste het doelgerichte verzet door groep-A, die 's nachts in de verboden oude
stadskern bijeenkomt. De weerstand van de rebellen - groep-A is niet de enige
verzetsbeweging - uitgerust met door plundering verkregen wapens, blijkt echter
niet succesvol. De staat executeert de leden van het verzet en met hen ook talrijke
onschuldigen; er vallen 20.000 doden, bovendien wordt de stadskern vernield. Ten
tweede zijn er niet doelgerichte rebelse handelingen van gewone burgers, die in
hoofdstuk negen, ‘De zonde’, worden beschreven. Onder deze categorie valt de
grote groep mensen in Blokken die handel drijft met geld, sieraden en lekkernijen
en in ondergrondse tunnels vermaak zoekt in prostitutie, drank en spel. Een voor
Blokken typische metafoor beschrijft dit gebeuren als organisch, tegenovergesteld
aan de geconstrueerde en geplande staat: ‘De zonde, zo oud als de mens, woekerde
in het lijf van de Staat gelijk de flora in de darm’ (Bordewijk 1977: 37). Dit verzet
blijft door de montagetechniek van de roman als ‘hoop’ voor de lezer bestaan; het
is de onafgemaakte intrige die Bordewijk voor zijn roman als typisch en ongewoon
beschouwt (Anten 1996: 19).
Ook de intellectueel, verzet zich tegen het regime, maar bevindt zich door zijn
gevangenschap in een belachelijke in plaats van een heroïsche positie. De Raad
laat hem zelfs ter vermaak optreden. ‘De kritiek van hem en zijn lotgenoten was hun
spaarzaam amusement’ (Bordewijk 1977: 17). De intellectueel plaatst een pleidooi
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voor de bol, in zijn ogen een symbool voor natuurlijkheid, tegenover de kubistische
ideologie van de staat. Zijn argumentatie berust op universele waarden en is net zo
absoluut als het stelsel van de staat. In paragraaf vier zal ik zijn voordracht uitgebreid
analyseren.
Het begrip ‘intellectueel’ is op dat personage van toepassing, omdat hij zich op
geestelijk vlak tegen de officiële ideologie en denkpatronen verzet en daarbij
universele waarden als argumentatie gebruikt. Het eigenbelang van het personage
lijkt minder belangrijk dan de objectieve overtuigingen waarvoor hij vecht.

2.2.2 De macht van verhalen - de romanwereld in Tongkat
Het regime in Tongkat is een absolute monarchie, waarin de koning zelfs het gebruik
van bepaalde woorden kan verbieden. In de staat worden aanslagen gepleegd die
ideologisch gemotiveerd zijn, de leden van het verzet dragen de namen van
RAF-terroristen (Vaessens 2001: 14), met het personage van het
Meisje-met-het-Rode-Haar wordt echter ook naar Hannie Schaft verwezen. Het
regime kan niet met één staatsvorm geïdentificeerd worden: naast een ‘ouderwetse’
monarchie, het nazi-regime en de kapitalistische republieken als vijand van het
RAF-terrorisme, verwijzen stille optochten van moeders bovendien naar
Latijns-Amerikaanse militaire dictaturen (Verhelst 1999: 165).
De heersende koning is op zoek naar God en distantieert zich steeds meer van
zijn taken. Hovelingen nemen die over en vervangen de koning door dubbelgangers,
totdat de troonopvolger, die waarschijnlijk een bastaard is, volwassen is. Onder zijn
regime breekt na de moord op Prometheus, die het vuur achter zijn tanden had
bewaard, een nog nooit geziene vrieskou over het land, die geweld, verslaving en
apocalyptische voorstellingen zaait. Mensen moeten nieuwe overlevingsstrategieën
vinden en hun lichamen aan de omgeving aanpassen. Deze grote winter doet ‘het
vuur in de kachel’ (Verhelst 1999: 11), maar ook ‘de tijd’ (Verhelst 1999: 13)
bevriezen. In de ondergrondse wereld van de opstandelingen broeit het verzet tegen
de koning en de adel sterker dan ooit.
Democratie en uitbuiting, kapitalisme, verknechting en revolutie worden in het
verzet als motieven genoemd. Het blijken begrippen voor de sier te zijn: de in de
roman als vertellers optredende leden van het verzet zijn niet ideologisch
gemotiveerd, maar ervaren door het terrorisme een staat van ‘opwinding’ (Verhelst
1999: 180). Het verzet gebruikt dezelfde strategieën als het koninklijk huis om het
volk te manipuleren: sprookjes, mythes en verhalen worden geschapen en onder
de bevolking verspreid om subversieve krachten te ontketenen.
Na een zeer bloedige revolutie worden de hovelingen in dierentuinen
tentoongesteld, de toenmalige terroristen hergebruiken de oude machtsymbolen,
en op de Grote Winter volgt de net zo verwoestende Grote Dooiperiode, die het
land in het water doet verzinken.
Zeven personages, die in elkaar overgaan, vertellen in acht hoofdstukken in de
ik-vorm (op het personage Prometheus na, wiens verhaal grotendeels een verhuld
ik-verhaal is) hun belevenissen omtrent de vrieskou, het paleis, het verzet en de
letterlijke ondergang van het regime in de dooiperiode. Het eerste en het laatste
hoofdstuk vormen daarbij het kader: die hoofdstukken zijn als enige ook gesitueerd
na de ondergang van het regime, omdat ze door de twee waarschijnlijk enige
overlevenden van de menselijke en natuurlijke catastrofes, Aardbeienmond en
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Vuurhaar, worden verteld. Verder treden als vertellers op: Tongkat/ Ulrike, een
meisje uit het verzet, Vleeskroon, de jonge koning die tijdens de revolutie met het
volk meeloopt en toch door Ulrike wordt vermoord, Vuurjongen/ Prometheus, die
het vuur tussen zijn tanden had bewaard, en Muurvrouw, de moeder van Prometheus.
Het zevende personage, het personage dat ik in mijn betoog als intellectueel
beschouw, is Spijkerman/ Juan.
De figuur Spijkerman sluit door zijn naam Juan en door rechtstreekse citaten aan
bij de Spaanse mysticus Juan de la Cruz. Die was na conflicten binnen zijn
karmelietenklooster gevangen genomen en gemarteld. De ervaringen tijdens deze
perioden van pijn en leed drukten een stempel op zijn ideeën over de mystieke
vereenzelviging met God. Voordat deze eenheid beleefd kon worden, moest de ziel
volgens Juan de la Cruz door een donkere nacht van goddeloosheid zijn gegaan.
Als spirituele raadgever van de koning heeft Juan eerst een officiële functie aan
het hof; hij verliest deze bevoorrechte positie echter in de loop van de tijd. Omdat
hij zich tegen door de koning opgestelde regels verzet, belandt hij uiteindelijk in de
diepste cel van de kerker. Eén keer wordt hij door de troonopvolger terug in het
paleis gehaald om tijdens de vrieskou aan de hand van boeken het begrip ‘warmte’
uit te leggen, waarvan niemand anders meer in het rijk de betekenis kent. Hoewel
men hem volledig serieus neemt, stuurt men hem terug naar de kerker. De uiterlijke
situatie doet niets af aan Juans invloed, omdat hij in de dromen van de nieuwe
koning en van een verzetslid kan binnendringen en op die manier hun opvattingen
en gedrag kan manipuleren.
De intellectualiteit van dit personage is gebaseerd op een hoge graad aan opleiding
door de lectuur van alle soorten boeken en de reflecties over metafysische aspecten.
Bovendien valt in die context zijn functie als raadgever op en de mate, waarin zijn
uitingen door andere personages als waarheid worden beschouwd (in tegenstelling
tot de als norm beschouwde wetten en regels van bijvoorbeeld de koning).

3 De problematiek van de vergelijking
Volgt men de criteria die Ban Vervaeck in Het postmodernisme in de Nederlandse
en Vlaamse roman voor postmoderne literatuur heeft geformuleerd, dan is Tongkat
in elk opzicht een postmoderne roman. Daarvan zal ik een beknopt overzicht geven:
de subtitel van Verhelsts roman, Een verhalenbordeel, toont al dat het fictionele
wordt geproblematiseerd: verhalen worden door de personages aan de lezer, maar
ook aan andere personages aangereikt. Zeven vertelperspectieven die kunnen
worden beschreven als één ‘uitgezaaide verteller’ als bedoeld door Vervaeck (1999:
125) knopen zeven verhalen over de ondergang van het regime aan elkaar. Op het
niveau van intertekstualiteit en metaforiek wordt er continu doorverwezen: beelden
worden ‘obsessioneel aan elkaar geknoopt’ (Vervaeck 1999: 39). Zo komen
bijvoorbeeld het stierenhoofd, het mes, het litteken of de kleur rood steeds weer in
verschillende contexten voor en verbinden op die manier personages, scènes en
motieven. Personages kunnen door deze talige middelen zelfs versmelten. De
beeldspraak is lichamelijk, de figuren ondergaan gedaantewisse-
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lingen, worden tot dieren, zijn tegelijkertijd historische, mythologische, en ‘normale’
personages.
De categorisering van de roman als postmodern maakt een vergelijking met een
roman met andere stilistische kenmerken problematisch. Terwijl Blokken om een
conventionele leeshouding vraagt die georiënteerd is op de ordende principes van
de klassieke narratologie, verstoort Tongkat als postmodernistische tekst die
conventionele leeservaring. De vergelijking die in dit artikel wordt getrokken, berust
echter op een rationele, structurerende en dus meer ‘conventionele’ benadering. Is
dit gezien het karakter van een postmoderne tekst een geschikte methode?
Thomas Vaessens beaamt deze vraag. In ‘Postmodernisme en leesstrategie’
analyseert hij het literaire spel dat de auteur met de verwachtingen van de lezer
speelt als centrale boodschap van Tongkat. Hij toont de veelvoudige strategieën
waarmee Tongkat de grenzen en veronderstellingen van dit cultureel
verwachtingspatroon tentoonstelt en de lezer ‘activeert’ (Vaessens 2001: 5). Deze
verstorende ambitie van de tekst moet volgens Vaessens serieus worden genomen
en door de lezer ook rationeel worden geanalyseerd. Terwijl Verhelst zelf de
‘onbekommerde’, ‘kinderlijke blik’ propageert die het boek met zijn beeldentaal ‘over
zich heen laat komen’(Vaessens 2001: 4), pleit Vaessens ervoor om zich niet te
laten verleiden door deze naïeve leeswijze, omdat ze geen rekening houdt met het
ingewikkelde literaire spel met verwachtingen.
Waar het mij om gaat, is aan te tonen dat het geen kwaad kan de
postmoderne roman Tongkat op een structurerende, rationele manier te
lezen, juist omdat het boek aanzet tot kritische reflectie op deze leeswijze
[...] en de mentaliteit waaruit zij voortvloeit. Ik beschrijf de paradoxale
situatie dat een postmoderne literaire tekst in eerste instantie vraagt om
een leesstrategie die ontwikkeld is met het oog op het analyseren en
interpreteren van modernistische teksten. (Vaessens 2001: 5)
Zolang er rekening wordt gehouden met de verstorende elementen in de roman en
deze kritisch gereflecteerd worden, kan Tongkat ook rationeel benaderd worden.
Een vergelijking met Blokken is vanuit dat perspectief mogelijk, omdat voor beide
romans dezelfde criteria kunnen worden gehandhaafd.

4 Blokken - een klassieke intellectueel
De houding van de Raad in Blokken tegenover de opvattingen van de intellectueel
wordt via de personele vertelsituatie als volgt weergegeven: de man is voor de
machtigen een ‘stem uit het verleden’ waaraan zij voor hun amusement gehoor
geven. Zijn pleidooi voor de bol beschouwen zij als ‘idee fixe’ die, hoewel in hun
ogen belachelijk, buiten de gevangenis ‘staatsgevaarlijk’ is (Bordewijk 1977: 17).
De lezer ervaart dat de man daarom dertig jaar geleden in de gevangenis is beland.
De man wordt als ‘individu’, de voordracht van de man als ‘kritiek’ beschreven
(Bordewijk 1977: 17). Twee alinea's eerder, ter inleiding van het hoofdstuk over ‘De
lezing’ van de intellectueel, wordt het wezen van de staat samengevat en ervaart
de lezer de mate van absolutisme van de staatsvorm: ‘Er was geen waarde, want
waarde is iets persoonlijks. De Staat duldde geen kritiek, want kritiek is splijting’
(Bordewijk 1977: 16). De opvattingen van de intellectueel zijn kritisch en
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daarom staatsgevaarlijk. De Raad reageert door de kritiek in het openbaar te
stoppen-hij laat de intellectueel gevangen nemen en ontneemt hem zijn potentieel
publiek. De machthebbers zijn blijkbaar echter wel in staat om de kritiek te beluisteren
zonder het gevaar van splijting te ondergaan. Voorwaarde daarvoor lijkt het kader
van vermaak en amusement te zijn, waarin de lezing van de intellectueel plaatsvindt.
Niet alleen dient de lezing als amusement, ze maakt deel uit van een ritueel:
De spreker [...] trad niet voor de eerste maal op. Hij had steeds gesproken
over de Bol, hij zou er nu weer over spreken. Hij was daarvoor dertig jaar
geleden in de gevangenis geworpen, waar hij het overigens goed had.
Zijn staatsgevaarlijke uitingen konden de hier verenigde hoorders niet
aantasten. De kritiek van hem en zijn lotgenoten was hun spaarzaam
amusement. (Bordewijk 1977: 17)
De intellectueel in Blokken is daarom een ‘gereduceerde’ intellectueel: hij is zijn
publiek kwijt. Hij is geïnstrumentaliseerd en als ‘hofnar’ belachelijk gemaakt. Het
personage personifieert aspecten van de werkelijkheid, waartoe de meesten geen
toegang meer hebben. Hij is - net zoals de stadskern - een lichamelijk aanwezige
verleden tijd: ‘Het was een figuur uit het verleden. Zijn woord was een stem uit het
verleden’ (Bordewijk 1977: 17). Dit citaat wekt bij de lezer de indruk dat de
intellectueel in zijn lezing een onderdrukt idee uit het verleden verdedigt, waarbij
nog niet duidelijk is of het absolutisme van zijn standpunt een (strategische) reactie
op de heersende ideologie is of een beschrijving van een historische ideologie die
hij wil bewaren. De concrete argumentatie van het personage blijkt de eerste
interpretatie te steunen. De intellectueel verwijst niet naar het verleden, maar naar
de toekomst. Hij voorspelt verandering waar de staat alleen stabiliteit en aardse
eeuwigheid ziet.
Vijfvinkel beschrijft het personage als ‘een bijziende ziener’ die ‘de ondergang
van de staat voorspelt’ (Vijfvinkel 1986: 24). De uitspraken van de intellectueel zijn
echter geen voorspellingen die op een gevoel zijn gebaseerd: hij argumenteert
logisch dat de ontwikkeling van de wereldorde een constructie zoals deze staat niet
lang zal toelaten. De vertelinstantie gebruikt door de hele roman soortgelijke
metaforen, dat wil zeggen metaforen die het organische, natuurlijke verbinden met
de verzetsdaden of afwijkingen van de ‘kunstmatige’, kubistische ideologie, zoals
in paragraaf 2.2.1 al is aangestipt. Het intellectuele personage argumenteert daarom
op dezelfde manier als de vertelinstantie, wat overtuigingskracht aan het personage
verleent. De intellectueel stelt dat de wereldorde ‘naar de bol streeft’ en beschrijft
de stad van de toekomst als ‘een stad van koepels, een stad gesticht over een ronde
berg’ (Bordewijk 1977: 18). Dit blijkt in het laatste hoofdstuk juist waar te zijn: vanuit
de ruimte bekijken de machthebbers de stad en zien de eerste voortekens van
wanorde, splijting en cirkelvormigheid. ‘En toen, neerkijkend, zagen zij aan een
nieuw bouwblokkendak van het Kernplein het begin van een koepel als de eerste
borstzwelling van een vrouwelijk kind’ (Bordewijk 1977: 42).
De intellectueel in Blokken is buitengesloten door zijn verblijf in de gevangenis,
hij is niet meer gevaarlijk voor het regime, maar wel kritisch. Hij is in zijn denken
ingebed in een historisch verband. Door zijn manier om kritiek uit te oefenen geldt
hij als individu, als mens uit een verleden tijdperk, terwijl hij ook toekomstvisioenen
uit die aan het einde van de roman waar blijken te zijn. De intellectueel
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heeft de mogelijkheid om de machthebbers in het kader van zijn lezingen direct aan
te spreken, hoewel deze zijn betoog niet serieus nemen. De argumentatie van de
intellectueel berust vooral op de tegenstelling van de geometrische vormen die de
ideologie van de staat aan de ene kant en de onveranderbare natuur aan de andere
kant kenmerken.
Het blok is uw god en toch kunt gij de natuur niet keren. Uw kinderen
nemen in hun vierkante leerlokalen de kantige lessen van uw beginsel
op met ronde ogen. Gijzelf, mannen, streelt in zingenot de rondingen
uwer vrouwen. Hoe zou het u te moede zijn wanneer de liefkozing uwer
handen neerkwam op kubussen? Gij vergeet dat de aarde rond is, dat zij
cirkelt om de zon wier kleuren breken in de regenboog als de ronde
droppels vallen. (Bordewijk 1977; 17)
Hoewel de intellectueel de lezing weloverwogen en retorisch overtuigend houdt,
zijn de leden van de Raad er niet van onder de indruk: ‘Men zeide dat hij waarlijk
oud werd, dat hij zich te zeer herhaalde’ (Bordewijk 1977: 18). De lezing is een
ritueel dat blijkbaar fungeert als bevestiging van al bestaande machtsverhoudingen
en ideologieën, doordat twee dogmatische opvattingen tegenover elkaar worden
geplaatst zonder een dialectiek te ontwikkelen.
Ook structureel toont de roman dat de kritiek van de intellectueel de bestaande
situatie niet kan veranderen: ik heb boven al aangeduid dat de tien verhaalblokken
qua thematiek doormidden lijken te breken. De eerste vijf hoofdstukken beschrijven
de staat als stabiel en een volmaakt stelsel, dat niet verstoord kan worden; de laatste
vijf hoofdstukken behandelen juist de verstorende elementen: het georganiseerde
verzet, de reacties van de overheid en de illegale bezigheden van de burgers. De
lezing van de intellectueel vormt het derde hoofdstuk en wordt zo in de
staatsbehoudende context geplaatst. Bovendien wordt dit hoofdstuk ingeleid met
een uitgebreide beschrijving van de volmaaktheid en autonomie van de staat en
afgerond met het onbewogen publiek en de opmerking dat de oude man naar de
gevangenis terug gaat. De stabiliteit van de staat, dat wordt op die manier duidelijk,
kan door de kritiek van de intellectueel uit de kerker niet worden geraakt.
Op het eerste gezicht zou men kunnen stellen dat de oude man geen intellectueel
is, omdat hij met een absoluut idee een ander absoluut idee wil bestrijden. Indien
hij het ene tegenover het andere plaatst, zonder inzichten in de grenzen van deze
dogmatiek te presenteren, is hij dan ook geen intellectueel. Dit is in Blokken niet
het geval: het personage rekent de Raad af op het feit dat hij met twee maten meet:
Ge zijt ook nog op andere wijze uw beginsel ontrouw. Uw Mammoth
[...] en hoe verder uw M-luchtschepen heten mogen [...] zijn geen dozen
vol gas, maar ballons, de transportbanden van uw steden lopen op
schijven, ge werpt bij het spel nog steeds de discus. (Bordewijk 1977: 18)
Hier verwijt de man het regime dat ze consequent willen lijken, maar het eigenlijk
niet kunnen zijn, omdat ze aan de wetten van de natuur zijn onderworpen. Dit geeft
blijk van een inzicht in de grenzen van de ideologie. Het personage kan een
intellectueel worden genoemd.
De figuur vertoont de meeste overeenkomsten met het concept van de klassieke
intellectualiteit. De man verdedigt het universele slachtoffer, de meest benadeelde
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geometrische vorm, de bol. Dit klinkt absurder dan het is: voor de lezer is in die
‘volmaakte’ staat die geen individualiteit toelaat, en intellectueel of materieel
eigendom verbiedt, onder de mensen geen groep of klasse te vinden die een
universeel slachtoffer zou kunnen, zijn. Hoewel zo'n ‘rechtvaardige’ (en inhumane)
situatie zich in een reële staat niet zou kunnen voordoen, moeten wij beseffen dat
het hierbij om een literaire dystopie gaat, die vooral via beelden en beeldspraak
werkt. De kubus wordt daarin bevoordeeld en de bol benadeeld.
De ideologie van de intellectueel is net zo absolutistisch als die van de staat - de
intellectueel kan zijn ideeën echter beredeneren met het feit dat de natuur, die met
genegeerd kan worden, de voorkeur aan de door hem gepropageerde geometrische
vorm verleent. Ook in de geschiedenis van de intellectuelen vinden we zo'n
dogmatische argumentatie terug. Sartre keurde tijdens de oorlog in Algerije de
argumentatie af die het geweld aan beide kanten generaliserend veroordeelde. Naar
zijn mening diende men partij te kiezen voor het terrorisme van het arme, benadeelde
Algerije (Sartre 1995: 112). De intellectueel in Blokken kiest ook partij: hij blijkt een
klassieke intellectueel. De tekst weerspiegelt daarmee de uit de Dreyfusaffaire
voortgekomen filosofische opvattingen die heersten, toen de roman verscheen.

5 Tongkat - een postmoderne intellectueel
De intellectueel in Tongkat is een complexer personage dan die in Blokken. Ik heb
daarom de verschillende aspecten van zijn karakter in vijf paragrafen onderverdeeld,
waarbij ik, voor zover dat in die roman mogelijk is, ook het sujet omtrent Juan
reconstrueer.

5.1 Nihilist en mysticus
Juan komt in zijn jeugd door een priester in contact met boeken, die hij letterlijk
verslindt (Verhelst 1999: 197). Hij leert een aantal beroepen die zich met vormen
bezighouden - kleermaker, timmerman, beeldhouwer - en die hem daarom niet
helpen om tot de inhoud, de ziel, door te dringen, waarnaar hij op zoek is. In zijn
tijd als verpleger in een ziekenhuis laat zijn moeder een priester exorcisme op Juan
uitoefenen, omdat hij visioenen heeft. Juan spuugt tijdens de uitdrijving ook slangen
en ratten uit, innerlijk verandert er echter niets: demonen en heiligen blijven in zijn
dromen verschijnen (Verhelst 1999: 272). Uiterlijk houdt Juan gesprongen aders in
zijn ogen aan deze ervaring over.
Als aalmoezenier in een ziekenhuis begeleidt hij stervenden en leert te luisteren.
Toch heeft hij andere ‘idealen’, wat hij als ‘ander woord voor arrogantie’ definieert
(Verhelst 1999: 199). Deze inschatting is postmodern: Juan betwijfelt de absoluutheid
van idealen. Toch streeft hij ze op pragmatische wijze na: hij treedt in het
karmelietenklooster van de Ongeschoeiden. Het ascetisme van deze levensvorm
laat hem een innerlijke rust bereiken die het zoeken naar de ziel overbodig maakt.
De orde leert dat God onuitsprekelijk en onbeschrijfbaar is.
Verschillende vertelinstanties suggereren dat Juan vooral vanwege deze opvatting
over God op vijfentwintigjarige leeftijd naar het koninklijk huis wordt ge-
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roepen: de koning, die op zoek is naar God, heeft een gesprekspartner nodig, hoewel
de eigenlijke gesprekken voornamelijk ‘uit stiltes’ bestaan (Verhelst 1999: 204).
Juan blijkt de ideale gesprekspartner: hij spreekt de koning tegen, die denkt God in
woorden te kunnen vatten, en bevestigt hem daarmee in feite in zijn opvattingen.
Deze situatie lijkt op het stabiele, staatsbehoudende contrast tussen de esthetica
van de intellectueel en de Raad in Blokken. In het ik-verhaal van Vuurhaar wordt
de verhouding tussen koning en mysticus als volgt weergegeven:
De koning kon onmogelijk de woorden God en niets in één zin
gebruiken. Juan deed niets anders. Ik denk dat de koning Juan daarom
zo vaak opzocht, omdat die hem in zijn overtuigingen sterkte. Hoe meer
de ene nee zij, hoe meer de andere ja dacht en omgekeerd.’ (Verhelst
1999: 271)
De koning vermoedt God in het licht, Juan benadert hem in het donker, in het niets.
Het ‘licht’ kan hier ook in overdrachtelijke betekenis worden opgevat: de koning en
de hovelingen willen God verklaren door het licht op hem te laten schijnen, ze pinnen
hem op een definitie vast, terwijl Juan overeenkomstig de leer van zijn geloof beseft
dat een absoluut begrip als God niet met woorden uit de drukken is. Het bestaan
van God wordt door Juan geenszins betwijfeld, maar wel de traditionele voorstellingen
daaromtrent.
Interessant zijn de parallellen tussen deze mystiek en Horkheimers ‘ideale’
intellectualiteit. De mystieke wetenschap dat God bestaat, gaat gepaard met een
inzicht in de beperkingen van de menselijke taal. De gebrekkige taal kan God niet
beschrijven, maar negeert zijn bestaan ook niet. Horkheimer beschrijft de juiste
balans tussen subjectieve en objectieve rede als respect van de
filosofen/intellectuelen voor de doelen en ideeën van de samenleving (bijv.
gerechtigheid), waarbij ze zich ervan bewust zijn dat de ideeën uit onvolkomen,
historische, menselijke samenhangen zijn ontstaan. In het geval van Tongkat is de
taal en het idee van een uitdrukking voor God de onvolkomen samenhang; het
bestaan van God is de gerespecteerde kern van het idee.
De koning wijst de intellectueel aan als ‘nihilist’ (Verhelst 1999: 196). Het nihilisme
is gekenmerkt door de negatie van algemeen gevestigde overtuigingen en waarden
en houdt daarmee ook een nauw verband met de cultuurkritiek. Nietzsche, de
belangrijkste vertegenwoordiger van het nihilisme, bekritiseert in Götzendämmerung
(1886) de ontologieën van de filosofie:
Die andere Idiosynkrasie der Philosophen is nicht weniger gefährlich:
sie besteht darin, das Letzte und das Erste zu verwechseln. [...] Es ist
dies wieder nur die Ausdruck ihrer Art zu verehren: das Höhere darf nicht
aus dem Niederen wachsen, darf überhaupt nicht gewachsen sein [...]
Damit haben sie ihren stupenden Begriff ‘Gott’ [...] Das Letzte, Dünnste,
Leerste, wird als Erstes gesetzt, als Ursache an sich, als ens realissimum
[...].’ (Nietzsche, geciteerd in Horkheimer 1985: 168)
Horkheimer beklemtoont het belang van zo'n kritiek. Twijfel aan gevestigde
overtuigingen is een belangrijke taak van een intellectueel. Juan vervult die taak:
zijn mystiek handhaaft de nihilistische principes door te weigeren God te definiëren.
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5.2 Isolement en ascese
Juan heeft de taak om de koning in geloofsvragen te adviseren en profiteert daarom
ook van het luxe leven in het paleis. Op twee manieren is hij echter buitengesloten
van de schijnwereld van de hovelingen. Ten eerste gedraagt hij zich ongewoon: hij
isoleert zich van de anderen en trekt zich in een volledig donkere kamer terug, die
de duisternis vóór de mystieke eenheid met God van Juan de la Cruz letterlijk
uitbeeldt. Ten tweede slaapt hij niet, om zijn demonische dromen te voorkomen, en
leeft in volledige ascese zonder voedsel of drank (Verhelst 1999: 206). Deze leefwijze
en het exorcisme in zijn jeugd hebben ook uiterlijk een stempel op hem gedrukt: hij
ziet eruit als een albino. Zijn ogen zijn rood vanwege de gesprongen bloedvaten,
het ontbrekende daglicht maakt zijn huid wit. Hij is voor de anderen een ‘monster’
(Verhelst 1999: 274) waarmee de hovelingen niets te maken willen hebben en
waarover ze spotten. Zelfs in de tijd vóór zijn gevangenschap bevindt Juan zich
daarom in een - gedeeltelijk zelf gekozen - isolement, dat voor de bijzondere positie
van een intellectueel typerend is.

5.3 Luisteren en lezen
Behalve de koning is er maar één personage dat Juan respecteert: een mismaakte
en stomme vijfjarige jongen, een vondeling, benadert hem, omdat hij in Juan een
andere buitengeslotene herkent. De door allen achtervolgde en geminachte jongen
kent de sluiproutes in het paleis en beschrijft als personage Vuurhaar in het laatste
hoofdstuk van het boek de bibliotheek als enige schuilplaats voor de soldaten: ‘Laat
een soldaat een boek zien en hij slaat op de vlucht’ (Verhelst 1999: 265). Deze
beschrijving kenmerkt de anti-intellectualistische houding van het hof.
De jongen vormt enerzijds met zijn geheime kennis Juans poort tot de boeken.
Anderzijds betekent het contact met de jongen dat Juan zelfs niet meer door de
koning gerespecteerd wordt (Verhelst 1999: 208). Hij verkiest de intellectualiteit en
het overtreden van regels boven de aanpassing en de luxe van het hof en besteedt
veel tijd aan de opleiding van het kind. Juan leert hem de taal: praten, lezen en
schrijven. De jongen karakteriseert Juan daarom als volgt: ‘Hoe ik hem het best kan
beschrijven? Nee. Ik bedoel het woord Nee. Met hoofdletter. En tegenover mij? JA.
In kapitalen’ (Verhelst 1999: 268). De negatie, waarmee de jongen Juan beschrijft,
heeft vooral betrekking op Juans verhouding met de koning, maar kan ook worden
begrepen als de negatie van de intellectueel om een normaal leven als hoveling te
leiden, het dag- en nachtritme te volgen, voedsel te nuttigen. Het nihilisme van Juan
wordt door dit gedrag lichamelijk uitgedrukt.
De jongen beschrijft Juans vermogen om alle boeken uit de bibliotheek te
ontcijferen:
Hij vertelde me dat het kwam omdat hij had leren te luisteren.
Onbevooroordeeld, Nachtenlang had hij aan het bed gezeten van
stervenden. Geduld. Eén groot oor. ‘Als je zelf leeg bent, kun je je door
alles laten vullen. (Verhelst 1999: 270)
‘Onbevooroordeeld’ lijkt me het sleutelbegrip in dit citaat. De objectiviteit van een
onbevooroordeelde kijk op dingen zorgt ervoor dat Juan open staat voor alle boeken,
alle talen, alle schriften. Ook wat dat betreft staat Juan met zijn kennis
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boven de andere personages en kan daardoor de positie van een intellectueel
innemen. Juans doel, zoals hij dat tegenover de jongen formuleert, is het om niets
te bereiken: ‘Niets meer te hebben, niets meer te zijn, niets meer te willen’ (Verhelst
1999: 268).
Juans intellectualiteit is duidelijk niet de intellectualiteit van het standpunt kiezen.
Met het nihilisme en de kritiek op de ontologieën zoals dit ingebed is in Horkheimers
opvattingen over intellectualiteit en rede, kan men duidelijk beter vat krijgen op de
intellectualiteitsconceptie van het personage. Vooral het taalbegrip van Horkheimer
is een goede invalshoek: Horkheimer keurt taal als machtsinstrument af en ziet de
taak van de filosofie erin weer een nauwer verband te scheppen tussen namen en
dingen.
Die Philosophie hilft dem Menschen, seine Ängste zu beschwichtigen,
indem sie der Sprache hilft, ihre echte mimetische Funktion zu erfüllen,
ihre Bestimmung, die natürlichen Tendenzen zu spiegeln. Die Philosophie
ist mit der Kunst darin einig, daß sie vermittels der Sprache das Leiden
reflektiert und es damit in die Sphäre der Erfahrung und Erinnerung
überführt. (Horkheimer 1985: 167)
De taal van stervenden kan met kennis van Horkheimers theorieën als ‘mimetische’
taal worden beschreven, als taal die vrij is van machtsstreven, en het lijden en
natuurlijke behoeftes uitdrukt. Zo'n taal benadert volgens Horkheimer de eenheid
van woord en ding, de waarheid. Juans onbevooroordeelde confrontatie met die
taal is daarom ook een confrontatie met de filosofie, de intellectualiteit.
Maar het zou een onvolledige interpretatie van Juans intellectualiteit zijn om te
stellen dat Juan de ideale intellectueel/filosoof is zoals Horkheimer die beschrijft.
Juan heeft ook een subversieve strategie om mensen te manipuleren door de macht
van verhalen te gebruiken. Deze inzet van woorden spreekt Horkheimers idealen
tegen en presenteert een postmoderne kijk op intellectualiteit. Dit zal in de volgende
paragraaf worden behandeld.

5.4 Invloed en manipulatie
Juans invloed op de koning daalt naarmate zijn invloed op de jongen groeit: de
koning zondert zich van iedereen af, ook van hem, en wordt waanzinnig. De
hovelingen die het staatsstelsel in deze kritische tijd beschermen, grijpen hun kans
en ‘ontlasten’ de ongeliefde Juan van alle taken (Verhelst 1999: 214).
Hoewel de intellectueel op die manier niets meer met de machthebbers te maken
heeft, kan hij zijn kennis aan de volgende generatie doorgeven. De vondeling is
namelijk, dat wordt in de roman gesuggereerd, niet het enige kind in Juans leven.
Na een gesprek met de koningin slaapt Juan met haar en verwekt, dat wordt
gesuggereerd, een kind. Juan heeft een grote invloed op beide kinderen: direct op
de vondeling en indirect op de opgroeiende troonvolger. De koningin beveelt om
de vondeling tot kamerjongen van de troonvolger te benoemen - via de jongen
verneemt de prins over Juan en diens opvattingen. Het directe contact tussen prins
en intellectueel is verboden: nadat de prins het ‘monster’ waarmee zijn kamerjongen
woont, heeft gezien, wordt Juan in kerker geworpen, dieper dan andere gevangenen
(1999: 219). Jaren later overlijdt hij daar ook.
De isolatie in de kerker kan Juan echter niet weerhouden van het contact met de
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beide jongens, omdat hij de dromen van zowel de vondeling als de kroonprins binnen
kan dringen (Verhelst 1999: 217) en daardoor hun gedrag en uitingen kan Sturen.
Ondertussen had ik me zo bekwaamd in het beheersen van zijn dromen
dat ik hem in zijn slaap kon dicteren wat hij de volgende dag aan het
papier zou toevertrouwen. Er is een weg naar God en die weg loopt via
een berg. Hij tekende een berg in de vorm van een toren en de trappen
3
bestonden uit letters. Niets, niets, niets, niets, niets. [...] Ik was tevreden.
(Verhelst 1999: 217-218)
Op dezelfde manier bezoekt Juan de kroonprins 's nachts, waarbij hij vermeldt dat
hij moeite heeft om ‘de soldaten te verschalken die zijn kamer bewaken’ (Verhelst
1999: 195). Thomas Vaessens (2001: 15) meent terecht dat deze formulering de
relatie van binnenwereld en buitenwereld problematiseert: de lezer verwacht niet
dat de - lichamelijk aanwezige - soldaten überhaupt een probleem vormen voor
iemand die - mentaal - dromen van anderen kan veroveren. In eerste instantie is
dit beeld daarom een verstoring van de verwachting van de lezer. Men moet echter
ook zien dat het verstorende effect met het enige is. Het ‘binnendringen’ in
andermans dromen door deuren, kamers en hoofden en langs soldaten heen
versterkt ook de lichamelijkheid van het beeld.
Het lichamelijke binnendringen van ideeën en gedachten wordt ook door drie
andere beelden geïllustreerd. Ten eerste denkt de oude koning dat hij Juan in de
kerker kan laten verdwijnen, maar de intellectueel vraagt: ‘Wist hij echt niet dat ik
me in zijn hoofd had genesteld?’ (Verhelst 1999: 218). Ten tweede leert Juan in de
kerker woorden aan de ratten, die ze met hun tanden in lichamen, muren enz.
knagen. Deze parolen van de intellectueel worden op die manier in lichamen
ingeprent zoals in Kafkas In der Strafkolonie (1919). Op de inhoud van de
boodschappen zal ik later ingaan. Ten derde hoeft Juan in de kerker niets te eten,
omdat hij vroeger zo veel boeken had verslonden; zelfs de tekeningen die de
vondeling had gemaakt heeft hij opgegeten. Hij herinnert zich de boeken op het
moment dat hij door de nieuwe koning als raadgever naar boven wordt gehaald om
in tijden van de vrieskou de betekenis van het woord ‘warmte’ uit te leggen:
Rafelig papier, beschreven met tekens die hun geheim pas na lange
studie prijsgaven. Toen ik eindelijk de sleutel had gevonden, ontrolden
die woorden zich moeiteloos voor mijn ogen. Om de heel eenvoudige
reden dat ze al altijd in mijn hoofd geslapen hadden. In mijn dromen
gerijpt. Als een tong lagen ze nu opgerold achter mijn tanden. Ik hoefde
mijn mond maar open te doen...(Verhelst 1999; 221)
Twee aspecten lijken me in dit citaat bijzonder belangrijk: enerzijds het feit dat Juans
kennis niet alleen maar op geloof en mystieke inzichten is gebaseerd, maar ook op
het bestuderen van boeken; anderzijds het ‘rijpen’ van de gewonnen ideeën en
gedachten in zijn dromen. Deze metafoor toont dat Juans lectuur niet alleen maar
een verzamelen van kennis is, wat zonder implicaties voor de intellectualiteit van
het personage zou zijn.

3

De vondeling verbindt hier de historische uitspraken van Juan de la Cruz met het motief
van de toren, die bij Verhelst naar de valbeweging en de postmoderne implosie verwijst.
Zie ook Vervaeck 1999: 32-34.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

320
Na het herinneren van de boeken moet Juan hoesten, wat door Aardbeienmond
beschreven wordt als uithoesten van bladeren uit boeken (Verhelst 1999: 28), in
Juans versie is het de mondelinge weergave van de Openbaring van Johannes, 1,
12-16, die de koning verkeerd interpreteert als hoesten (Verhelst 1999: 221). In de
geciteerde verzen wordt beschreven hoe God met wit hoofd en haar en vlammende
ogen de zeven sterren van de zeven gemeenten toont. Opvallend is hier de uiterlijke
overeenkomst van God met Juan, die tevens rode ogen, en een witte huid en wit
haar heeft. De mystieke eenheid is hierdoor symbolisch voltrokken.
Het eigenlijke antwoord, waarop de koning wacht en dat een concrete oplossing
biedt, volgt op deze apocalyptische voorstellingen. Eerst biedt Juan een
encyclopedische definitie van warmte aan (1999; 28), die blijkbaar niemand kan
begrijpen omdat de historische voorwaarden voor de definitie zijn veranderd. Juan
levert daarom nog een andere verklaring: het verhaal van het meisje met het rode
haar, dat de warmte terug zou brengen.
De vorst keek me niet aan. Hij wachtte tot ik klaar was. Hij dacht dat ik
hoestte.
‘Wat is warmte?’
Ik vertelde hem over het Meisje-met-het-Rode-Haar.
Ik vertelde hem niet dat het geen haren waren, maar bloed dat als een
fontein uit haar hoofd spoot. (Verhelst 1999: 221)
Dit verhaal wordt door iedereen als waarheid geaccepteerd, en de hovelingen
moeten op zoek gaan naar het Meisje-met-het-Rode-Haar. Een meisje, Ulrike, wordt
gevonden, en in de kus met haar ervaart de koning de verwachte warmte, hoewel
het klimaat in het land niet verandert. Wanneer Jef Ector in een tijdschriftenrecensie
opmerkt, dat de koning het meisje met het Rode Haar zoekt, ‘omdat die de warmte
kan terugschenken’ (Ector 1999: 126), presenteert hij de uitspraak ook als waarheid
(binnen de romanwerkelijkheid) in plaats van als zingevend verhaal, dat meer het
karakter van een self-fulfilling prophecy heeft.
Juans uitleg is echter niet alleen maar een verhaal dat de koning en het volk helpt
om grip te krijgen op de realiteit, maar is ook een voorspelling over het eind van het
regime: het door Juan eufemistisch geformuleerde rode haar dat eigenlijk een
bloedfontein is, verwijst naar de zelfmoordaanslag op de koning, die door
Tongkat/Ulrike op het hoogtepunt van de revolutie wordt gepleegd. Ulrike rijdt op
een motor in een rode jurk naar de koning toe; die voelt zich als ‘minnaar’, spreidt
zijn armen om het meisje te ontvangen en overlijdt (Verhelst 1999: 257). Na deze
revolutie komt de warmte dan ook terug: de dooiperiode begint.
De voorspelling van het gruwelijke einde berust, zoals uit het verhaal van de
koning blijkt, op een nauwkeurige anticipatie van alle gebeurtenissen daarvoor:
Maar na een tijdje werd het te voorspelbaar, de revolutie volgde zo
nauwgezet de beschrijving die de man uit mijn dromen ervan had gegeven,
dat ik hem ervan verdacht achter de opstand te zitten. (Verhelst 1999:
235)
De ‘man’ of de ‘stem’ ‘uit mijn dromen’ (1999: 234), zoals de kroonprins Juans
invloed aanduidt, begeleidt de kroonprins continu. Het feit dat Juan in Tongkat steeds
weer als ‘magiër’ wordt aangeduid, kan binnen die context worden begrepen. De
Van Dale definieert ‘magiër’ als ‘sterrenwichelaar, droomuitlegger, tovenaar’; Juans
magie is die van een droomuitlegger - hij verwoordt zijn eigen dro-
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men en legt deze wederom aan andere personages uit door hun dromen binnen te
dringen. Zo deelt Juan de kroonprins onder andere ook mee hoe de verhouding
tussen koning en volk eruit ziet. Het volk, aldus de stem, dient een sprookje, een
verhaal te horen om een band te kunnen scheppen met de koning. Het toejuichen
van de massa's zou namelijk geen liefde of respect zijn, maar eigenbelang, een
aanvaarding van het systeem zolang de massa er voordelen uit trekt (1999: 234).
De parallellen met Horkheimers analyse zijn hier zeer groot. Hij toont dat in de
moderne tijd van de subjectieve rede ook de staatsvormen willekeurig zijn:
Ist einmal die philosophische Grundlage der Demokratie
zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht, nur
für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind, und
es gibt kein theoretisches Hindernis, diese Feststellung in ihr Gegenteil
zu verwandeln. (Horkheimer 1985: 37)
Juist omdat de monarchie in Tongkat met moeilijke omstandigheden te kampen
heeft, dreigen de voordelen, het eigenbelang van mensen, hun legitimerend gewicht
voor de concrete staatsvorm te verliezen en moeten verhalen het systeem bewaren.
De koning neemt het advies van Juan ter harte en zet het meteen om: ‘Hij zei: Geef
ze iets om over te fantaseren. Hun fantasie, hoe mager ook, zal je groter maken
dan je bent. Ik gaf mijn volk iets om over te fantaseren: ik was op zoek naar een
vrouw’ (Verhelst 1999: 234). De verhalen en fantasieën hebben niets te maken met
de waarheid, alleen met hetgeen als waarheid wordt beschouwd en eenheid schept.
Het advies van Juan houdt het besef van de geconstrueerdheid van ideeën in, wat
een postmoderne benadering is. Juan wordt door zijn manipulaties echter ook de
scheppende constructeur van de levensverhalen van andere personages, in het
bijzonder van die van de koning. Zijn door Juan ingegeven fantasie over het
Meisje-met-het-Rode-Haar, die de koning verspreidt om zijn macht te behouden,
wordt de realiteit die de koning (door Ulrikes aanslag) de dood brengt. Dat is een
dubbele strategie, die het regime ondermijnt.
Aan de hand van Horkheimer heb ik Juans benadering van de metafysica
gedefinieerd als nihilistisch intellectualisme dat een balans schept tussen subjectieve
en objectieve rede. Het tweede aspect van Juans intellectualiteit is het postmoderne
idee van de geconstrueerdheid van waarheid en zin, die in de roman niet met
betrekking tot de metafysica, maar tot de menselijke samenleving wordt
gethematiseerd. Terwijl de ascetische houding van Juan en zijn nihilistisch
woordgebruik de waarheid in de zin van Horkheimer raken, moet ‘het gewone volk’,
de niet-mystici, met verhalen worden bevredigd, die de werkelijkheid een orde
opleggen.
Verhalen en mythes die waarschijnlijk afkomstig zijn van Juan, planten zich niet
alleen maar in dromen voort. Al eerder heb ik opgemerkt dat Juan in de gevangenis
de ratten leert ‘schrijven’ en dat zij zijn boodschap in de wereld verspreiden. Zoals
alle samenhangen in de roman uitsluitend door de lezer worden gemaakt, meestal
op basis van overeenkomstige beelden, komen ook hier de door Juan opgeleide
ratten buiten de kerker niet expliciet ter sprake. Tijdens de vrieskou ontstaan er
echter, aldus de versie van Aardbeienmond, in de lijken van mensen letters, ‘alsof
handen als ratten over het vlees kropen en die letters er met de vingernagels uit
krabden’ (Verhelst 1999: 22). Een non op blote voeten, blijkbaar net als Juan een
lid van de orde van de Ongeschoeiden, interpreteert deze boodschappen voor de
mensen (Verhelst 1999: 18). Ook haar interpretatie is afhankelijk van de
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context: zij neemt een naakte jongen met brandende horens op een motorfiets waar
en ontcijfert daarop in de lijken het woord ‘Matador’ (Verhelst 1999: 22). ‘Er is...nog
hoop!’ roept ze uit (Verhelst 1999: 22). De door de non ontcijferde ‘matadoren’ zijn
tijdens de revolutie daadwerkelijk de terroristen, die het paleis aanvallen, de
machtsverhoudingen omkeren en een verandering teweeg brengen. De non fungeert
hier als plaatsvervanger van Juan in de buitenwereld en integreert zelfs enkele
letters in een betekenisvolle samenhang, die ze als boodschap aan de mensen
meedeelt. Ze komt daarmee de behoefte van mensen aan verhalen en zin tegemoet.

5.5 Kerker en bescherming
Afsluitend zullen hier de aspecten van Juans intellectualiteit worden samengevat
en, voor zover mogelijk, in een kader worden geïntegreerd. Juan is, wat de
metafysica betreft, een ideale intellectueel zoals Horkheimer die in Eclipse of Reason
schetst. De intellectueel leeft echter in een postmoderne romanwereld en past met
zijn verhalen en mythes ook strategieën toe die met Horkheimers theorie niet
verklaard kunnen worden.
De magiër souffleert in dromen verhalen aan de koning en vertelt tegelijkertijd
dat het niet om de inhoud van een verhaal gaat, maar om het feit dat er überhaupt
een verhaal is. Maar juist omdat hij de fictieve, kunstmatige, geconstrueerde orde
en zingeving van verhalen thematiseert, raken de personages verstrikt in een net
van waarheid en leugen, mythe en werkelijkheid, voorspelling en leidraad. De jonge
koning merkt op: ‘Soms lijken je dromen zich te vermengen met de dingen die
gebeuren’ (Verhelst 1999: 249). De verhalen die Juan verspreidt, versmelten namelijk
op een gegeven moment met de werkelijkheid. Ze kunnen als self-fulfilling prophecies
4
in de zin van Mulischs De ontdekking van de hemel (1992) worden beschouwd,
die de eigen (geconstrueerde) grondvesten ondermijnen. Uit willekeur en fictie
ontstaan feiten en waarheden, de constructie is geen constructie meer en met haar
verdwijnt Juan, de constructeur, in een postmoderne implosie en hij wordt zijn ‘eigen
braakbal’ (Verhelst 1999: 222).
In de roman staat als typisch postmodern thema het verhaal als fictie tegenover
de werkelijkheid centraal. Het personage Juan toont - meer dan de andere
personages - de manipulerende kracht en het fictionele, willekeurige van verhalen
en wordt tegelijkertijd door de verhalen ingehaald. Vanwege het feit dat deze
intellectueel de grenzen van de samenleving benadrukt, verschuift hij ze.
Men zou moeten zeggen dat de intellectueel in zo'n postmoderne verhouding van
fictie en werkelijkheid niet meer boven de dingen kan staan, niet als hogere instantie
de beperkingen kan benoemen omdat hij door de gebeurtenissen wordt ingehaald.
Dit is in Tongkat echter niet het geval, omdat Juans gevangenschap hem daarvoor
beschermt. Net zoals de geëngageerde intellectueel in Blokken ondanks zijn duidelijk
standpunt geen verandering kan initiëren omdat hij gevangen is in de kerker en
daar geen publiek heeft, verandert Juans geïsoleerde positie in de kerker zijn rol.
Voor hem is de kerker geen belemmering, maar een bescherming. De verhalen
waarin de andere personages verstrikt raken, kunnen hem daar - buiten

4

zie Mulisch 2000: 246-249.
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een sociale samenhang - niet bereiken. Hij kan via dromen invloed uitoefenen op
anderen, maar zelf wordt hij niet door andere personages beïnvloed. Niet in de
laatste plaats is de kerker zonder contact met mensen ook een symbool voor Juans
(en Juan de la Cruz') motto: ‘Wilt ge ertoe komen alles te zijn, wens dan in niets iets
te zijn’ (Verhelst 1999: 222). Wat uiterlijke omstandigheden betreft, is een cel in de
gevangenis waarschijnlijk de beste plek om dit te bereiken.
De intellectueel in Tongkat heeft een ‘verheven’ positie omdat door zijn nihilistische
mystiek gesuggereerd wordt dat hij dichter bij de waarheid en het absolute staat
dan de anderen en bovendien niet door anderen kan worden gemanipuleerd. Het
feit dat hij bij de centrale verhalen de regie heeft, steunt deze interpretatie. Zijn
intellectuele bijdrage, voor zover het de niet-metafysische, voor de menselijke
samenleving geschapen verhalen betreft, doet zichzelf teniet: het inzicht in de
fictionaliteit van het reële gaat over in een inzicht in de realiteit van fictie.
Een intellectueel met een zichzelf vernielende boodschap, dat is een conceptie
waarop men met de postmoderne opvattingen over intellectualiteit grip kan krijgen.
In de kerker vindt Juan ‘zijn graf’, zoals hij meerdere keren zegt (Verhelst 1999:
195, 221). Die uitspraak roept het graf van de intellectueel van Lyotard in het
bewustzijn, en dit graf, vooral het Franse begrip ‘tombeau’ biedt een goede toegang
tot het personage Juan. De intellectueel is begraven, maar als (verheerlijkt) idee
heeft hij zich zeer lichamelijk in de hoofden van de andere personages ‘uitgezaaid’
(Verhelst 1999: 219) en in de verhalen, die de personages nodig hebben om
überhaupt te kunnen overleven in een wereld waar geen hiërarchieën meer bestaan.

6 Conclusie
Blokken en Tongkat lijken ondanks grote stilistische verschillen in grote trekken op
elkaar. Opvallend zijn de parallellen omtrent twee personages die ik als intellectuelen
heb aangeduid. Ze zitten in de kerkers van totalitaire staten en worden door de
machthebbers, wanneer die dat willen, aangehoord. Opleiding, argumentatie, positie
en de manier hoe hun uitingen door andere personages worden opgevat (als
waarheid in Tongkat en als kritiek in Blokken) pleiten vóór een classificatie van deze
personages als intellectuelen.
De intellectueel in Blokken stelt zich in zijn argumentatie net zo dogmatisch op
als het regime waartegen hij vecht. Deze situatie vinden we in Tongkat in de
verhouding tussen de koning en de intellectueel ook terug, maar dan met betrekking
tot metafysische voorstellingen. Ondanks deze overeenkomsten zit er een verschil
in de situaties. De uitingen van de intellectueel uit Blokken moeten worden begrepen
als relatieve reactie op de ideologie van het regime. De intellectueel kiest hierbij
bewust voor een standpunt dat tegen de hegemoniale verhoudingen ingaat. De
overeenkomstige intellectualiteitsconceptie is die van de klassieke, geëngageerde
intellectueel. Binnen de roman is dit geen succesvolle strategie: de lezing van de
intellectueel werkt systeembehoudend. De metafysische stellingen van de
intellectueel in Tongkat zijn geen reacties op die van de koning, maar zijn
nihilistisch-mystieke opvattingen die los staan van de conventionele theologie van
de koning. Door Horkheimers Eclipse of Reason toe te passen op deze opvattingen
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heb ik aangetoond dat Juan als kritische intellectueel kan worden beschouwd, die
zich van de relativiteit van ideeën en de beperkingen van de taal bewust is. Dezelfde
intellectueel vindt echter zijn graf in de kerker, wordt gescheiden van de menselijke
samenleving en kan slechts als idee en inspiratiebron in de hoofden van de andere
personages werkzaam blijven. Tegelijkertijd ondermijnen zijn zingevende, maar
willekeurige verhalen in een postmoderne implosie de basis waaruit ze zijn ontstaan.
Lyotards begrip van het graf van de intellectueel blijkt een geschikte toegang om
vat te krijgen op de conceptie van Juans intellectualiteit. Die wordt zo een symbool
voor intellectualiteit in de postmoderne tijd in het algemeen.
De kerker, de gevangenschap, blijkt in beide besproken romans voor de
intellectuele personages van groot belang te zijn. In Blokken verhindert de
gevangenschap succesvol de verspreiding van de staatsgevaarlijke ideeën; in
Tongkat onstaat mede door de gedwongen isolatie de ontwrichtende kracht van de
ideeën van de intellectueel.
De op het eerste gezicht zeer vergelijkbare situatieve inbedding van intellectuele
personages in beide romans levert geen uniform model van intellectualiteit op, maar
draagt bij tot twee verschillende vormen ervan. Blokken beschrijft een klassieke,
geëngageerde intellectueel zoals de Dreyfus-affaire hem heeft voortgebracht;
Tongkat weerspiegelt postmoderne visies op de subversieve rol van een kritische,
maar niet meer universalistisch argumenterende intellectueel. De romans reflecteren
op die manier de in de tijd van verschijnen heersende filosofische opvatting van
intellectualiteit.
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Mikel M. Kors
Fragmenten van een onbekend handschrift met de
Noord-Nederlandse Historiebijbel
*
(Berlin, SPK, Germ. Quart. 1764)
Abstract - Berlin, SPK, Germ. Quart. 1764 contains yet unknown fragments of the
so-called Noord-Nederlandse Historiebijbel (‘Northern Dutch History Bible’) dating
from about 1450. Until now, we had knowledge of only seven manuscripts, of which
no less than six were copied by the same scribe. The Berlin fragments, made by an
unknown scribe, do fit very well into the manuscript tradition of this translation: almost
scanty in its design, and written on paper, it was affordable for lay people.

1 Inleiding
In de catalogus van de Germaanse ‘handschriften in quarto-formaat’ van de vroegere
Preussische Staatsbibliothek in Berlijn staat als laatste nummer vermeld: ‘1764 Pap.
12 Bll. 15. Jh. Fragmente einer Historienbibel. mnld. (Stücke aus Exodus, Leviticus,
Regum 1 u. 2)’ (Degering 1926: 310). Hoewel deze catalogus reeds in 1926
verscheen werden deze fragmenten in het onderzoek naar de Middelnederlandse
1
bijbel niet eerder opgemerkt. Ze bestaan uit dertien gehavende, ongenummerde
bladen uit een papieren tweekolomshandschrift en bevatten gedeelten van een
historiebijbel in proza. De fragmenten dragen geen nummers, maar worden hier in
de volgorde waarin ze zich in de map bevinden voor het gemak als ‘1’, ‘2’, etc.
genummerd. De fragmenten 11-13 zijn slechts strookjes, fragment 9 is een zeer
gehavend blad. Van de overige bladen werd de buitenmarge met tekstverlies
besnoeid; hetzij de onder-, hetzij de bovenmarge bleef bewaard. Op enkele bladen
noteerde een onbekende, moderne hand in potlood om welke bijbelpassages het
gaat.
Op zich is het opmerkelijk dat de Berlijnse fragmenten van papier zijn. ‘Papier,
dat pas in de vijftiende eeuw meer algemeen werd, is in de binderij maar op
bescheiden schaal gebruikt. Vooral in de zestiende eeuw maakte men er lichte
platten van door een aantal vellen op elkaar te lijmen’ (Obbema 1996: 82). Dit lijkt
ook het geval te zijn bij de Berlijnse fragmenten. Alvorens tot een reconstructie van
het oorspronkelijke handschrift te kunnen komen, moet duidelijk worden met welke
Middelnederlandse historiebijbel we hier van doen hebben.

*

1

Dit artikel is het resultaat van onderzoek verricht in het kader van mijn aanstelling als postdoc
binnen het interfacultaire onderzoekszwaartepunt ‘Christelijk Cultureel Erfgoed’ van de
Radboud Universiteit Nijmegen. - Ik dank prof. Geert Claassens (KULeuven) en dr. Marinus
van den Berg (Hilversum) voor hun commentaar op een eerdere versie van deze bijdrage.
De elektronische versie van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, zo bleek mij later,
vermeldt onder de Berlijnse signatuur als enige bron een fichier alsmede een verwijzing naar
de catalogus van Degering.
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2 Identificatie van de fragmenten
De bekendste en meest verspreide Middelnederlandse historiebijbel in proza is die
2
van Petrus Naghel, vroeger bekend als de Bijbelvertaler van 1360. Deze
‘Historiebijbel van 1361’ heeft als een van de belangrijke kenmerken het voorkomen
van grote commentaargedeelten, die veelal ontleend zijn aan de Historia Scholastica
van Petrus Comestor, maar die soms ook uit andere bron stammen, bijvoorbeeld
uit het werk van Jacob van Maerlant. Een eerste blik op de fragmenten leert echter
dat commentaar hier nagenoeg ontbreekt. Daarmee wordt het zeer waarschijnlijk
dat we te maken hebben met een handschrift van de slechts schaars verspreide
Noord-Nederlandse Historiebijbel. Dankzij de uitstekende kritische editie van Marinus
van den Berg valt onmiddellijk te zien dat dit inderdaad het geval is (Van den Berg
3
1998). De volgende tekstproef uit 2 Kon. 14 moge dat verduidelijken (het betreft
een gedeelte uit de b-kolom van het tiende blad uit de map, met het contemporaine
bladnummer xxxı:)
...]Berlijn, Germ. Quart. 1764, blad 10rb Ed. Van den Berg, p. 545

Doe seide absalon tot sinen knechten Gij
kent joabs acker daer die gerst gemayt
is gaet ende verbernt die gerst metten
vuer Doe verbernden absalons knechten
joabs gersten Doe quamen joabs
knechten ende scoerden haer cleder van
toren ende seiden tot joab dat absalons
knechten sijn coren verbernt hadden
inden acker Doe ghinc joab tot absalon
in sinen huse ende seide waer om
hebben v knechten mijn coren verbent
Doe seide absalon tot joab ic bat v dat
ghi tot my comen sout ende ghi en wout
niet comen ic sonde v totden coninc
ghesent hebben Waer om dat hi my [...]

Doe seide Absalon tot sinen knechten:
‘Gi kent Joabs acker daer die gerst
gemaeyt is. Gaet ende barnt die gerst
metten vuer.’ Doe verbarnden Absalons
knechten Joabs gerst. Doe quamen
Joabs knechten ende scoerden haer
cleder van toern ende seiden tot Joab
dat Absalons knechten sijn coorn in den
acker verbarnt hadden. Doe ghinc Joab
tot Absalon in sinen huse ende seide:
‘Waerom hebben u knechten mijn coren
verbarnt?’ Doe seide Absalon tot Joab:
‘Ic bad u dat ghi tot mi comen sout ende
gi en wout niet comen. Ic sonde u totten
coninc gesent hebben, waerom dat gi mi
[...]

In de Historiebijbel van 1361 luidt dezelfde passage duidelijk anders:
[...] soe seide hi sinen cnapen: Wetti Joabs acker, die neven minen
acker leet, die den oechst van gersten heeft? Gaet ende ontsteectene
met viere. Dus ontstaken Absalons cnapen Joabs coren met viere. Ende
Joabs cnapen quamen ende hadden haer cledere ghescoert ende seiden:
Absalons cnapen hebben een deel vanden ackere metten viere ontsteken.
Ende Joab stont op ende quam tot Absalon in sijn huys ende seide: Waer
omme hebbe dijn cnapen mijn coren met viere verborren? Ende Absalone
seide tote Joab: Ic sant aen di biddende, dattu te mi comen souts, om
dat ic di [...] (De Bruin 1977: 411)

2
3

Zie hierover Kors 2003. Een overzicht met de meest recente stand van zaken is Kors 2000.
Hier en elders wordt naar de verstelling van de Vulgaat verwezen.
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Van de Noord-Nederlandse Historiebijbel waren tot nu toe zeven volledige, papieren
handschriften bekend, die uitputtend zijn beschreven in Van den Bergs boek over
deze bijbelvertaling (Van den Berg 1998: 81-112). Een merkwaardig fenomeen van
de overlevering vormt het feit dat liefst zes handschriften door de-
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zelfde beroepskopiist zijn gemaakt, in de jaren 1458-1485. Het zevende is van een
andere hand. De nieuw ontdekte fragmenten zijn echter niet door een van beide
kopiisten geschreven.
Mogelijk zijn er nog veel meer handschriften geweest van de Noord-Nederlandse
Historiebijbel. De beroepskopiist kondigt in het colofon van een van zijn handschriften
zelfs aan dat hij het vervolg op de Historiebijbel kan leveren (Van den Berg 1998:
789, de variant in n. 39); daarvan is evenwel niets overgeleverd. Misschien zijn, net
als bij de Berlijnse fragmenten het geval is, van de Noord-Nederlandse Historiebijbel
en zijn vervolg nog meer kopieën aan het bindersmes ten prooi gevallen of, wat bij
papieren handschriften nog meer voor de hand ligt, als scheurpapier verkocht.

3 Reconstructie van het oorspronkelijke handschrift
De uitvoering van het handschrift is, zoals de illustratie bewijst, zeer sober. Het is
geschreven in een littera hybrida van laag niveau. De oorspronkelijke bladgrootte
van het tweekoloms handschrift laat zich enigermate reconstrueren. Op blad 2 valt
vast te stellen dat één tekstkolom oorspronkelijk zo'n 40 regels telde, 64 mm breed
was en, uitgaande van het tekstverlies, circa 215 mm hoog. Aan de hand van de
boven- en ondermarges die op sommige bladen bewaard zijn gebleven, alsmede
van een strook die uit de breedte van het handschrift is gesneden (blad 11), mag
worden aangenomen dat het oorspronkelijke handschrift een formaat van circa 28
x (max.)19 cm. heeft gehad. Dat komt overeen met de overige handschriften, die
4
eveneens in-folio zijn. Indien de fragmenten hebben behoord tot een handschrift
dat de volledige tekst van de Noord-Nederlandse Historiebijbel heeft bevat, zal een
oorspronkelijke, eendelige codex een omvang hebben gehad van ongeveer 250
folia (zie ook hierna).
Het oorspronkelijke handschrift had de koptitel met het betreffende bijbelboek op
de versozijde en de bladnummering op de rectozijde. Dit is nog te zien op de bladen
6, 10 en 11 (zie de bijlage). Deze wijze van het aanbrengen van koptitels en
nummering komt ook voor in de meeste door Van den Berg beschreven handschriften
met de Historiebijbel. De nummering van onze fragmenten vertoont echter wel een
eigenaardigheid Op blad 6 staat het bladnummer xiiij; het betreft hier 1 Koningen
20. In de editie-Van den Berg gaan aan deze passus 180 pagina's vooraf. De enig
mogelijk verklaring zou zijn dat de kopiist na honderd folia opnieuw begonnen is
met tellen. Dat zou een interessante parallel opleveren met hs. Leiden, UB, Ltk.
231, dat na de Octateuch opnieuw begint te tellen. Van den Berg veronderstelt
daarom dat het Leidse handschrift oorspronkelijk uit twee delen heeft bestaan; dit
5
geldt dus mogelijk ook voor de codex waaruit de Berlijnse fragmenten stammen.
Dat de Berlijnse fragmenten direct of indirect op de Leidse codex teruggaan is zeker
mogelijk (de gelijkenis tussen de bovenstaande tekstfrag-

4

5

De formaten die Van den Berg 1998 voor de handschriften met de Noord-Nederlandse
Historiebijbel noemt zijn: 276 x 193 (p. 84); 268 x 200 (p. 95); 266 x 204 (p. 98); 285 à 290 x
215 à 220 (p. 100); 260 x 190 (p. 101); 235 x 175 (p. 105); 260 x 200 (p. 109).
Zie Van den Berg 1998: 83. Met dank aan Marinus van den Berg, die mij op deze parallel
wees.
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menten is in elk geval opvallend), maar gezien de geringe hoeveelheid bewaarde
tekst zal deze kwestie nooit definitief opgelost kunnen worden.
Een volgende merkwaardigheid doet zich voor op blad 2. Hier staat de koptitel
op de rectozijde en bevindt zich rechtsboven op dezelfde pagina het nummer xiij in
loodstift. Blad 3 heeft de koptitel op de juiste plaats, maar heeft op de rectozijde het
nummer xv in loodstift. Deze nummering heeft geen betrekking op de
kapittelnummers van het onderhavige bijbelboek, Exodus, en evenmin kan het een
bladtelling zijn, want er gaat veel meer tekst aan vooraf dan op 12 bladen kan worden
geschreven. Het doel van deze nummering blijft dus vooralsnog onduidelijk.
De taal van het handschrift is Hollands en sluit daarin aan bij de handschriften
die door de beroepskopiist werden geschreven. Het enige handschrift dat door een
andere kopiist werd geschreven heeft een Brabantse herkomst (Van den Berg 1998:
109, 111).
Blad 4 laat een zeer duidelijk watermerk met een ossenkop zien. Het lijkt identiek
te zijn aan Briquet 14217, gedateerd 1451 (enige vindplaats: Poilvache, nabij Dinant).
Het midden van de vijftiende eeuw lijkt derhalve een veilige datering voor de Berlijnse
fragmenten. Daarmee zijn ze in precies dezelfde periode ontstaan als de overige
handschriften met de Noord-Nederlandse Historiebijbel.

4 De Berlijnse fragmenten en de traditie van de Noord-Nederlandse
Historiebijbel
Van den Berg heeft gepoogd de handschriften van de Noord-Nederlandse
Historiebijbel in het (klooster)milieu van de Moderne Devotie te plaatsen. Uit de
proloog tot de Historiebijbel blijkt echter dat de vertaler veeleer een echt lekenpubliek
op het oog moet hebben gehad: ‘Voel luden sijn die lesen waerlike boken van
consten ende van craften, ende storien van ouden heren, die der werelt dienen’
(Van den Berg 1998: 221-222). Dit publiek heeft de vertaler als doelgroep voor zijn
Historiebijbel. Naast de artes-literatuur doelt hij hier kennelijk op epische stof; geen
lectuur die men in een klooster of in een broeder- of zusterhuis van de Moderne
Devotie mag verwachten. In slechts twee van de volledige handschriften staan
bezitterskenmerken en deze zijn van de hand van latere particuliere bezitters. In
één daarvan gaat het om bezittersaantekeningen uit het einde van de vijftiende en
het begin van de zestiende eeuw, waaronder een van een zekere Lambrecht Jacob
Visschersz uit Schiedam (Van den Berg 1998: 97). Het andere handschrift bevat
een uitgebreide bezittersaantekening uit de zestiende eeuw: ‘Dit boeck hoert toe
margriete gerritsz dochter van deuenter ende heeft getrout een man ende heet dirck
Jansz ende is van schiedam [...]’ (Van den Berg 1998: 94). Gezien de relatief vroege
datering van de bezittersmerken is een herkomst uit een klooster voor beide
handschriften eerder onaannemelijk.
Al met al lijkt het dat deze Historiebijbel niet primair voor kloosters of huizen van
de Moderne Devotie bestemd was. Men was daar bovendien veel minder dan
particulieren afhankelijk van een beroepskopiist, die, als gezegd, in dit geval een
groot deel van de overlevering op zijn naam heeft staan en bovendien nog een
vervolg kon leveren op de Historiebijbel. Een gat in de markt had hij duidelijk
gevonden, waarschijnlijk door een Historiebijbel tegen veel lagere kosten dan nor-
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Berlijn, SPK, Germ. Quart. 1764, blad 10r.
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maal te kunnen aanbieden. Vergeleken met de Historiebijbel van 1361 had zijn tekst
namelijk heel weinig commentaar en kon dus gemakkelijk in één band van
folio-formaat. Verder ontbraken kostbare illustraties en fraai penwerk, zoals in de
6
Utrechtse bijbels het geval is , en werd papier in plaats van het duurdere perkament
gebruikt. Daarmee kwam een bijbel financieel gezien voor een breder publiek binnen
bereik. In 1477 verschijnt de Delftse Bijbel in druk, die dezelfde lezers op het oog
heeft en die eveneens alleen boeken uit het Oude Testament bevat. De Delftse
Bijbel ontstaat precies in de periode waarin de beroepskopiist zijn Historiebijbel
afleverde. In het derde kwart van de vijftiende eeuw is dus een nieuwe fase te zien
in de verspreiding van een versie van de Historiebijbel, waarvan de productiekosten
met het oog op een lekenpubliek laag werden gehouden. In dat bredere kader
kunnen zonder twijfel ook de sober uitgevoerde Berlijnse fragmenten worden
geplaatst.

5 Bijlage
Volledigheidshalve volgt hier een overzicht van de overgeleverde tekst van de
fragmenten, gerelateerd aan de kritische editie in Van den Berg (zijn editie kent
geen regelnummering, maar hier wordt niettemin verwezen naar pagina en regel)
en waar nodig voorzien van verder commentaar. Door het afsnijden is altijd van een
kolom maar een gedeelte zichtbaar, geciteerd worden de eerst en laatst leesbare
woorden:
Blad 1

recto: iupiter (308,3) - suuerlijc man was
(309,4)
verso: selt my (309,8) - om die te wat
(310,9)
= Exodus 2

Blad 2

recto: gaen ende (341,8) - goden van
(342,17)
verso: wreken (342,18) - met dat (343,18)
[van de rest van de tekst is de inkt te
bleek om te kunnen lezen]
= Exodus 30-32
In de bovenmarge van de rectozijde staat
de deels afgesneden koptitel Exodus,
plus met loodstift een telling xiij.

Blad 3

recto: offeren Gout (346,16) - mytteren
ende (348,6)
verso: god gheboden (348,8) - gesont
(350,3)
= Exodus 35-38
In de bovenmarge van de rectozijde staat
met loodstift een telling xv, op de
versozijde de koptitel Exodus. In de verso
b-kolom staat: Explicit exodus Sequitur

6

De illuminatie van de Utrechtse bijbels is object van studie in Hindman 1977.
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leuiticus; de rest van de kolom bleef
blanco.
Blad 4

recto: totten wighe- (359,10) - van israel
(360,19)
verso: salmen vieren (361,6) - Daer ic
v[(362,12)
= Leviticus 19-20

Blad 5

recto: geuen ende (362,16) - met vij
plagen (363,26)
verso: plaghen (363,29) - sinai (364,17)
= Leviticus 25-27
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In de va-kolom staat: Explicit leuiticus;
de rest van de kolom en van de b-kolom
bleven blanco.
Blad 6

recto: met clederen (507,32) - ende dauid
(508,29) [rest van de kolom is
onleesbaar]
verso: eenen kinde (508,32) - Den vrede
(509,30)
= 1 Kon. 19-20
Op de rectozijde staat het bladnummer
xiiij, op de versozijde de koptitel Primo
regum.

Blad 7

recto: gheloue (518,31) - Doe seer(519,24)
verso: mede in gelboe (519,26) - selgi
met uwen (520,28)
= 1 Kon. 26-28

Blad 8

recto: ende god (520,29) - verslaen
(521,29)
verso: mannen ende quamen (521,30) narrabo omnia (522,30)
= 1 Kon. 28-30
Op de rectozijde staat in de bovenmarge
het bladnummer xxix. De tekst van blad
7 en 8 sluit bijna aan, zodat duidelijk is
dat deze ook in het handschrift op elkaar
gevolgd moeten hebben.

Blad 9

Dit blad is zeer gehavend, zodat slechts
bij benadering is vast te stellen wat er
gestaan heeft:
recto: aanvang van 2 Kon. 4, daarvoor 9
regels onleesbaar (529) - ghesalft Ende
(530,2)
verso: leuens (530,7; eerst leesbaare
woord op de tweede regel) - vianden
(531,10)

Blad 10

recto: om dit (544,21) - dat hi mij (545,22)
verso: quaetheit (545,24) - huys (546,21)
= 2 Kon. 14-15
Op de rectozijde staat het bladnummer
xxxi, op de versozijde de koptitel
Secundo regum.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

Blad 11

Dit blad is zeer gehavend en smaller dan
de voorgaande fragmenten, max. 115 x
200 mm:
Recto, gedeelte uit 2 Kon 15: eus
(546,24) - vader (547,30)
verso: gedeelte uit 2 Kon. 15
Op de rectozijde staat het bladnummer
xxxij, op de versozijde de koptitel
Secundo regum. Blad 10 en 11 volgden
ook in het handschrift op elkaar, zoals uit
de bladnummering blijkt

Blad 12

Deze strook werd uit de breedte van het
handschrift gesneden en bevat slechts
zeer weinig
tekst, uit 2 Kon. 10 en 11.
Op de rectozijde staat het bladnummer
xxvij. Oorspronkelijk kwam dit blad in elk
geval vóór 10.

Blad 13

Dit is een zeer smal strookje met
buitenmarge en enige tekst, uit 2 Kon.
15 en 16.
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Herbert Mouwen
Crimpert Oom en Les deux Savetiers
Abstract - The rhetorician farce Crimpert Oom consists of two parts: a play with
three characters and a supplement which contains a court scene. Although preserved
in a Leiden collection, the play is claimed to be written by The Hague rhetoricians
chamber De Koorenblommen. The language of the play, however, suggests that
the authors were using an older Flemish, and as literary historians have argued, an
original play. The court scene was supposed to be a later addition, written by a group
of other authors from The Hague rhetoricians chamber. In this article, the origin of
Crimpert Oom is discussed - the older French play Les deux Savetiers contains so
many resemblances with Crimpert Oom, that doubt about its original character is
justified. It is likely that the short Flemish version as well as the court scene are
adaptations of the French play. The adaptations such as role splitting and the use
of asides by the Dutch rhetoricians are presented and discussed, as well as the
status of the final court scene.

1 Inleiding
Het Leids Gemeentearchief is in het bezit van een rederijkershandschrift met
zeventien spelen, die onder te verdelen zijn in kluchten, tafelspelen, bruiloftspelen
1
en spelen van sinne. Het verzamelhandschrift staat bekend als de collectie
2
rederijkersteksten ‘Van der Mersch’. Naar het handschrift is amper structureel
onderzoek verricht. Het jongste toneelstuk uit de collectie draagt het jaartal 1618.
Vermoedelijk is het verzamelhandschrift niet lang na die tijd aangelegd door de
Leidse Witte Acoleyen (Moser 2001: 43). Veel later, in het begin van de achttiende
eeuw, is achter het manuscript een aanhangsel met spreekwoorden, zegswijzen
en gedichten toegevoegd. Aan het eind van het handschrift staat een ‘Tafel’
geschreven die de titels van de voorgaande stukken geeft.
Van der Laan heeft in totaal zes van de toneelspelen uitgegeven, waaronder
Crimpert Oom, het negende toneelspel uit de verzameling, dat afkomstig is uit
3
rederijkerskamer de Koorenblommen uit Den Haag. In zijn uitgave gaat hij er op
grond van het taalgebruik vanuit dat dit spel ‘een typisch voorbeeld van een
misschien oorspronkelijk Zuidnederlandsch spel’ is (Van der Laan 1932: XV). Het
spel bestaat volgens hem uit twee delen: de oorspronkelijke korte versie, plus een
later toegevoegde uitbreiding in de vorm van een rechtsgeding, die volgens Van

*
1
2

3

Met dank aan Johan Koppenol voor zijn hulp en kritiek bij het schrijven van dit artikel.
Leids Gemeentearchief, inv. nr. 72421, fol. 1r-248r.
Zie Hummelen 2003: 1 U 1-26. Pieter Cornelisz. van der Mersch (1544-1629) zou de codex
in zijn bezit gehad hebben. Hij was een volle neef van de Leidse stadssecretaris en
renaissancedichter Jan van Hout, lid van De Witte Acoleyen in Leiden en tevens
bode-met-de-roede van die plaats. Als nar van de rederijkerskamer luisterde hij naar de naam
Piero. Zeker is wel dat Van der Mersch niet de kopiist is van de toneelteksten, zijn hand wijkt
teveel af van die van het verzamelhandschrift. De naamgeving ‘Van der Mersch’ die aan het
Leidse verzamelhandschrift is gegeven, is dan ook niet terecht. Zie ook Koppenol 2001 en
2004.
Van der Laan 1930: 127-155 (Kijck inde Krijch) en Van der Laan 1932 (De Voorleden Tijt,
Crimpert Oom, Patrija, Meester Hoon en Lippen Slechthooft, Jongeling en Wulps Leven).
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der Laan door enkele leden van de Haagse rederijkerskamer gemaakt is. Hüsken
stelt zich voorzichtiger op, hij laat zich niet uit over de oorspronkelijkheid van het
toneelstuk (Hüsken 1987: 224). Wel spreekt hij over de ‘oudere versie van het spel’,
waarmee hij de versie zonder de latere uitbreiding bedoelt. Het gedeelte waarin de
rechter rechtspreekt, noemt hij ‘de latere toevoeging’.
Van der Laans uitspraak over de originaliteit van het spel lijkt voorbarig, omdat
er in het geval van Crimpert Oom een Franse pendant is: de Farce des deux
Savetiers. De vergelijking tussen het rederijkersspel Crimpert Oom en de Franse
farce, die een vrijwel identieke inhoud kent, levert interessante gegevens op. Dit
artikel wil een antwoord geven op de volgende twee vragen, (1) Hoe verhouden de
korte en de lange versie van het rederijkersspel Crimpert Oom zich ten opzichte
van de Franse farce Les deux Savetiers wat betreft hun ontstaansgeschiedenis?
(2) Welke bewerkingstechnieken hanteerden de rederijkers bij de bewerking van
Les deux Savetiers?
Om een adequaat antwoord op deze vragen te krijgen, vat ik eerst de inhoud van
Crimpert Oom samen en bespreek ik daarna de opbouw (par. 2). De herkomst van
het spel komt in paragraaf 3 aan bod. Vervolgens komen de edities en de inhoud
van Les deux Savetiers (par. 4), de overeenkomsten en verschillen (par. 5) en de
verhouding tussen beide spelen aan de orde (par. 6). In paragraaf 7 behandel ik de
bewerkingstechnieken die de rederijkers toepasten. Paragraaf 8 bevat de conclusie.

2 Crimpert Oom, samenvatting van de inhoud en de structuur
Van der Laan heeft in 1932 de tekst van Crimpert Oom, waarvan hij vindt dat deze
in veel opzichten nog een zestiende-eeuws karakter draagt, uitgegeven onder de
volledige titel Een belachelijcke kluchte van Crimpert Oom (Van der Laan 1932:
XIV-XV en 43-69). Hieronder volgt de inhoud van de twee delen waarin het stuk is
verdeeld:
(1) Simpel Schalck is knecht bij Crimpert Oom, een rijke herenboer. Hij klaagt dat
hij altijd moet werken. Zijn maatje Heijmelijk Loos, ook in dienst bij Crimpert en al
vroeg in de ochtend aan het werk voor hem, zegt dat zijn baas een grote verering
voor Maria tentoonspreidt. Beide knechten, die liever lui dan moe zijn, besluiten
Crimpert te grazen te nemen en hem geld afhandig te maken. Simpel heeft een
plannetje, maar dat vertelt hij niet aan Heijmelijck. Tijdens een ontmoeting met de
twee op het veld, waar de knechten doen alsof ze aan het dorsen zijn, zegt Crimpert
dat hij ter ere van Maria een kapel laat bouwen als de oogst hem veel oplevert.
Simpel zegt dat hij hetzelfde zou doen als hij rijk was. Crimpert verwijt Simpel dat
hij nooit tot Maria bidt. De knecht spreekt dat tegen. Twee jaar lang heeft hij gebeden
om duizend rozenobels van haar te krijgen, maar dat heeft hij opgegeven. Nu vraagt
hij in zijn gebed nog slechts om honderd geldstukken. Krijgt hij er ook maar één
minder, dan hoeft hij ze niet. Crimpert en Heijmelijck reageren verbaasd op zijn
standpunt. Heijmelijck zou met vijftig of minder rozenobels ook genoegen nemen.
Crimpert zegt dat Simpel naar de kerk moet gaan om tot Maria te bidden en mocht
hij geluk hebben, dan wil hij het graag horen. Hij-
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zelf gaat naar de stad. Heijmelijck vergezelt Simpel naar de kerk. Hij zal zich
verstoppen en kijken wat er gebeurt. (Pauze)
Crimpert, die ook naar de kerk is gegaan, wil Simpel op de proef stellen. Hij zal
zich achter het altaar verbergen en negenennegentig geldstukken gooien. De
knechten komen binnen. In zijn gebed vraagt Simpel Maria om honderd rozenobels.
Er wordt een dukaat gegooid, daarna volgen er meer. De knecht reageert
enthousiast. Heijmelijck slaat vanuit zijn schuilplaats het tafereel met verbazing
gade. Simpel spoort Maria aan door te gaan met geld werpen. Wanneer het gooien
gestopt is, telt hij negenennegentig geldstukken. Hij spreekt zijn vertrouwen in de
Moeder Gods uit, geeft haar krediet voor die ene rozenobel en vertrekt. (Pauze)
Crimpert vraagt aan Simpel hoe het ervoor staat. Simpel antwoordt dat hij van
Maria negenennegentig rozenobels heeft gekregen en dat het feit dat er eentje
ontbreekt voor hem geen probleem is. Omdat hij zijn geld terug wil, bekent Crimpert
dat hij zelf ervoor gezorgd heeft dat hij die dukaten kreeg, want hij lag achter het
altaar verborgen. Hij is kwaad op Simpel, want die heeft zich niet aan zijn belofte
gehouden. Simpel bestrijdt dat: Maria heeft hem de geldstukken gegeven, Crimpert
heeft hij niet gezien. Heijmelijck zegt tegen zijn meester dat hij maar moet denken
dat hij de dukaten aan Maria geofferd heeft. Crimpert ontploft van woede, hij wil zijn
geld terug of anders gaat hij naar de schout. Simpel voelt er niets voor om hem zijn
geld terug te geven. De knechten vinden de list geslaagd en willen er meteen
vandoor. Heijmelijck sluit het spel af en benadrukt dat je beter niet de draak met
Simpel en hem kunt steken.
(2) Crimpert daagt Simpel voor het gerecht. Daar heeft Simpel geen problemen
mee. Hij heeft het volste vertrouwen in de afloop van het rechtsgeding, maar hij wil
wel goed gekleed voor de vierschaar van de rechtbank verschijnen, anders gaat hij
niet. Crimpert leent hem zijn jas. Crimpert dient na de rechter begroet te hebben
zijn eis in. Simpel verweert zich op slimme wijze. Precies op het goede moment
betrekt hij Heijmelijck, die als getuige à decharge optreedt, bij de zaak. Simpel zegt
tegen de rechter dat Crimpert onzin uitkraamt en dat hij zelfs in staat is te beweren
dat de jas die hij aan heeft van hem is. Crimpert reageert onmiddellijk: die mantel
is inderdaad zijn eigendom. De rechter gelooft Crimpert niet langer en wijst vonnis
in het voordeel van Simpel. De knechten verlaten ogenblikkelijk het toneel. Crimpert
is dubbel gepakt: hij is zijn geld én zijn jas kwijt. Hij vervloekt de rechter en vertrekt
boos. (Pauze.)
Heimelijck en Simpel besluiten naar elders te gaan om zorgeloos en in vrijheid
te kunnen leven.
Het eerste deel, de korte versie, bestaat uit 295 versregels en wordt afgesloten met
het woord FINIS. Hierna volgt een toevoeging, die geschreven is door ‘eenige
lijefhebbers’ en niet door één auteur. Dit tweede deel wordt na ‘Uwen oorloff, wilt
met genuchten lijden’ (vs 295) met de volgende korte tekst aangekondigd:
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Dit volgende is naderhant
van eenige lijefhebbers daer bij
gemaeckt tot verlanginge
des spels als ter materijen
dijenende, ende is daer noch
een personagije by gevoecht
te weten den Rechter,
ende wort in gevoecht daer dit
teecken staet

Deze tekst (vs 296-461) moet worden ingevoegd na regel 282, de versregels 283-295
komen dan te vervallen. Daarna volgt weer de oorspronkelijke slotclaus vers 290-295
als publiekgerichte afsluiting.
In de toevoegmg (vs 296-461) wordt een nieuw sprekend personage
gepresenteerd: een rechter, ‘sittende inder vierschaer met twee of drij stomme
personen als welgeboren mannen’ zoals in de rolverdeling vermeld staat. De plaats
waar deze tekst ingevoegd moet worden, is duidelijk: de laatste versregel van het
eerste deel ‘Van dese nobelen meuchdij wel swijgen’ (vs 282) rijmt op de eerste
versregel van het ingevoegde stuk, waar Crimpert Oom zijn knecht voor de rechter
daagt.
Crimpert
Sal ickse dan met gewelt moeten krijgen,
Soo sal ick toonen dattet mij is leet,
Dus seg ick, langtse mij hijer gereet,
Of ick sal u doen dagen voor tgerecht.
Daer om nijet beter dan dat gijt mij oplecht
Off anders, knecht ick salt u verleeren. (vs 296-301)

In feite is er geen sprake van een toevoeging, maar van een invoeging van de
rechtbankscène. Van der Laan (1932: XV) gebruikt zowel de woorden ‘bijgevoegd’
en ‘toevoegsel’ als ‘in te voegen verlengstuk’ en ‘invoegsel’ in zijn inleiding. In het
handschrift zeif wordt ‘in gevoecht’ gebruikt.

3 De herkomst van Crimpert Oom
De klucht is volgens Van der Laan afkomstig van de Haagse rederijkerskamer De
Koorenblommen en kennelijk later overgeschreven door de samensteller van het
Leidse verzamelhandschrift. Hij baseert zich daarvoor op de spreuk ‘met genuchten’
van deze kamer, die is terug te vinden in de slotregel van het eerste deel.
Heijmelyck
[...]
Tfenijn leijt altoos bedeckt in den staert
En menigen Crimpert ist wel waert,
Al wort hij bestijert [toegetakeld] in sommige tijden.
Uwen oorloff, wilt met genuchten lijden. (vs 292-295, cursivering Van der Laan)
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Van der Laan (1932: XV) die Crimpert Oom als een origineel Zuid-Nederlands spel
ziet, gaat ervan uit dat de Haagse rederijkers een ouder Vlaams stuk hebben bewerkt.
Hij doet dat op grond van het feit dat de korte versie meer woorden en uitdrukkingen
van Vlaamse afkomst bevat dan de invoeging, die nauwelijks Vlaamse woorden
bevat en dus een meer Noord-Nederlands karakter heeft. Hij geeft een beperkt
aantal voorbeelden van Zuid-Nederlandse woorden, zoals de woorden ‘paneel’,
‘duijst’, ‘vramelijck’, ‘begunt’, ‘scholen’, ‘verteent’, ‘achtenvichtich’, ‘bedijet’, ‘bestijert’
en de rijmparen ‘faelgen - caelge’ en ‘deure - aventuere’ om zijn opvatting te
ondersteunen. In de ingevoegde rechtbankscène komen slechts ‘vermonden’ en
4
‘bedijen’ als typisch Zuid-Nederlandse woorden voor. In een voetnoot wijst Van der
Laan (1932: XIII) op het van oorsprong Vlaams-Brabants enclitische ‘-dij’ in
bijvoorbeeld ‘neemdij’ en ‘crijchdij’, maar deze vorm komt in het toegevoegde deel
ook veelvuldig voor. Terecht wijst hij erop dat het na 1600 niet verwonderlijk is dat
ook in Noord-Nederlandse spelen Zuid-Nederlandse vormen en woorden voorkomen.
Nauwkeuriger lezing van de tekst levert nog meer verschillen op, zowel taalkundige
als versificatorische. Taalkundig valt op te merken dat het ontkennende ‘en’ in het
eerste deel in combinatie met ‘nijet’ en ‘noyt’ consequent wordt toegepast, maar in
het ingevoegde deel is verdwenen. In de noordelijke schrijftaal was het gebruik van
dit ontkennend partikel in de zeventiende eeuw verouderd (De Vooys 1975: 118).
Het verkleiningssuffix ‘-ke(n)’, dat veel in Zuid-Nederlandse dialecten voorkomt, is
in het eerste deel terug te vinden: ‘sluijmken’, ‘kalcxken’, ‘schatcxken’, ‘herteken’
en ‘pijlken’. In de ingevoegde scène staan geen verkleinwoorden ter vergelijking.
Opvallend is ook het gebruik van het Zuid-Nederlandse woord ‘labeur’ in het eerste
5
deel, terwijl in het tweede deel ‘arbeit’ voorkomt.
Van der Laan (1932: XV) wijst ook op enkele verstechnische aspecten. In
tegenstelling tot het eerste deel komt er in het ingevoegde stuk veel middenrijm
voor, het zogenaamde ‘rime batelée’. Dat is bijvoorbeeld het geval in het eerste
gedeelte van de lange monoloog van Crimpert waarin hij zijn verhaal doet voor het
hof (cursiveringen van mij, HM):
Onlangs quam ick, soo ick was gewent,
In mijn dorsvloer, daer dees twee gasten stonden
En dorschten even seer. Sij gijngen mij vermonden,
Dat sij gaern ontbonden waren van arbeijt swaer.
Sij claechden beyde dat Pover trefte haer,
Dyes ick haer desen raet gaff even,
Datse Maria souden dijenen sonder sneven,
Dye soude haer geven gelt en goet genoech.
En desen bloet dije gijnck met gevoech
Des moreens vroech ter kercken binnen, (vs 364-373)
[...]

4

5

De Bo 1892. Zijn Westvlaamsch idioticon bespreekt deze Zuid-Nederlandse woorden ook.
Ook de uitdrukking ‘Eer de duijvel schudde sijn paneel’ (vs 27) in de betekenis van 's morgens
vroeg behandelt hij op 716, ooder paneel.
De Bo 1892: 529, onder labeur.
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Er zijn meer verschillen tussen beide delen aan te duiden. In het eerste deel (295
versregels) is 42 maal sprake van clausbreking, in het tweede deel (165 versregels)
slechts drie maal. Dit tweede deel telt 21 clausen van vier versregels of meer, het
eerste deel dat bijna tweemaal zo lang is, heeft met zijn 24 clausen van dezelfde
grootte slechts drie clausen meer. In het eerste deel van 295 versregels is 94 maal
een personagewisseling, dat is gemiddeld 3,1 versregel per personage. In het
tweede deel van 165 versregels gebeurt dat 40 maal en dat levert een gemiddelde
van 4,1 op. De clausen in het tweede deel zijn gemiddeld één versregel per
personage langer.
Op grond van deze gegevens is de conclusie gerechtvaardigd dat de toneeltekst
van de korte versie dynamischer is en meer dramatische mogelijkheden in zich
heeft dan die van de rechtbankscène. De korte versie leent zich voor een spel van
snelle, felle discussies tussen de personages over en weer. Het toegevoegde
rechtsgeding heeft deze staccatostijl niet. Daar is de dialoogtekst meer verhalend
en beschouwelijk van aard. Deze opvallende verandering van stijl lijkt niet ingegeven
te zijn door de verplaatsing van de toneelruimte van de kerk naar het gerechtshof,
maar het eerste deel is door een andere schrijver of door andere auteurs geschreven
dan door de ‘lijefhebbers’ die de rechtbankscène ‘in gevoecht’ hebben. De vaststelling
van Van der Laan (1932: XV) dat leden van de Haagse kamer behalve het eerste
deel ook ‘tevens het in te voegen verlengstuk zullen hebben gemaakt’ is niet aan
te tonen. Zolang niet bekend is wat de precieze bron van het spel is, blijft het mogelijk
dat de auteurs uit verschillende kamers afkomstig zijn. Het vermoeden dat deze
tekst een meer gecompliceerde ontstaansgeschiedenis kent dan Van der Laan
beweert, dringt zich op.

6

4 Les deux Savetiers, een Franse paralleltekst

Hüsken (1987: 45, 224) heeft als eerste terloops gewezen op de inhoudelijke
overeenkomsten tussen Crimpert Oom en Les deux Savetiers (Hüsken 1987: 44-45,
n. 10). Uit zijn opmerkingen wordt echter duidelijk dat hij de twee spelen niet echt
met elkaar heeft vergeleken. Hij behandelt een aantal aspecten van Crimpert Oom
en spreekt over de ‘oudere versie van het spel’, waarmee hij de versie zonder de
latere toevoeging bedoelt. De rechtszaak noemt hij ‘de latere toevoeging’ en ‘de
toegevoegde sequentie’ (Hüsken 1987: 224). Zonder nader onderzoek te doen volgt
hij de opvattingen van Van der Laan, ofschoon hij toch gezien moet hebben dat het
oudere Les deux Savetiers niet uit twee delen is opgebouwd, maar één
aaneengesloten tekst is.
7
Les deux Savetiers was in de zestiende eeuw zeer populair. Ook in de eeuwen
daarna zijn er talrijke uitgaven van deze farce verschenen. De meest recente editie

6
7

Fournier 1975: 208-215. Tissier 1998: 23-61.
Les deux Savetiers gaat terug op de oudste fabels uit de Europese literatuur. Drie fabels
liggen aan deze farce ten grondslag, nl. De schoenlapper en de rijke man, De krekel en de
mier en De vlieg en de mier. De tekst van Crimpert Oom gaat niet rechtstreeks terug op deze
fabels. Schoell (1975: 196) wijst bij de bespreking van Les deux Savetiers op inhoudelijke
verwantschap met de fabel van De krekel en de mier. Versies van deze fabels zijn terug te
vinden bij Aesopus (z.j.: 100, 136), bij Phaedrus (1964: 162) en bij La Fontaine (1991: 291-292,
31, 141-142).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121

340
is die van André Tissier, die de tekst van Les deux Savetiers in zijn dertiendelige
8
Recueil de farces (1450-1550) heeft opgenomen. In de aanhef van het spel staat:
‘Farce nouvelle très bonne et fort joyeuse des Deux Savetiers, à troys personnages,
c'est assavoir: le pauvre, le riche et le juge’ (Tissier 1998: 37). De inhoud luidt als
volgt:
De arme schoenlapper komt op en zingt een liedje. Daarna verschijnt zijn buurman,
een rijke schoenlapper, op het toneel. Hij verwijt de arme dat hij geen duit heeft om
zich te laten scheren, maar hij loopt wel de hele dag te zingen. Deze zegt hem dat
hij niet bang is zijn geld kwijt te raken, om reden dat hij het niet heeft. De rijke
schoenlapper vindt dat hij moet sparen voor zijn oude dag. De arme antwoordt dat
hij dan - arm of niet - altijd vrolijk zal zijn. Het gesprek mondt uit in een woordenspel
over de voor- en de nadelen van geldbezit. Bij elke bewering van de rijke kaatst de
arme de bal terug, totdat eerstgenoemde een gevoelige snaar bij hem raakt, dan
geeft hij zich gewonnen.
De rijke schoenmaker stelt dat alles wat je bezit van God afkomstig is, maar je
moet wel bidden. Dat is voor de arme geen punt: wanneer God het wil, dan gaat hij
meteen naar de kerk, als het maar wat oplevert. De rijke vraagt de arme waarmee
hij tevreden is. Deze zegt dat hij honderd daalders wil hebben, niet meer en niet
minder. De rijke vraagt hem wat hij doet wanneer God er slechts veertig geeft. De
arme is principieel: hij wil er precies honderd. Zijn rijke tegenspeler daagt hem uit
en biedt hem honderd-min-één daalders aan. De arme weigert en gaat naar de kerk.
Wanhopig smeekt hij God om honderd geldstukken en hij belooft Hem en Maria
voor altijd te zullen eren.
Verstopt achter het altaar reikt de rijke de arme zestig dukaten aan. Die denkt dat
God hem te woord staat. Hij slaat ze af, want hij wil daalders en geen verouderde
dukaten. De rijke geeft hem er nu negentig in een zak, maar de arme blijft
vastberaden. Uiteindelijk gaat de voor God spelende rijke overstag. Hij geeft er
honderd. Of toch net niet? Bij het natellen ontbreekt er één! De man achter het altaar
zegt dat de arme de keuze heeft om ze wel of niet te accepteren. Deze voelt zich
(door God!) groot onrecht aangedaan. De arme aanvaardt het bedrag, maar de rijke
wil het geld meteen terughebben en roept vanachter het altaar dat hij een lafaard
is, omdat hij zich schuldig maakt aan woordbreuk. De arme gaat achter het altaar
kijken. Het spel van de rijke is uit. Hij wil zijn geld terug, maar de arme schoenlapper
zegt dat hij dat zojuist van God gekregen heeft. De rijke dreigt met de magistraat,
maar zijn arme tegenspeler zegt hem dat hij niet tot het gerechtshof wordt toegelaten,
omdat zijn kleding te sjofel is. Hij mag de overjas van de rijke

8

Tissier 1998: 23-61. Volgens Tissier is een ‘Edition gothique’, verschenen tussen 1532 en
1547, de basis voor veel latere tekstuitgaven. In 1612 verzorgde Nicolas Rousset er een in
zijn Recueil de plusieurs farces tant anciennes que modernes, die twee navolgers kreeg: in
1798 verscheen Recueil de pièces réimprimées par les soins de Pierre Simon Caron en in
1872 nam Charles Brunet in zijn uitgave van een reeks kluchten de editie van Rousset integraal
over. De gebroeders Parfaict gebruikten de ‘Edition gothique’ voor hun uitgave van de Deux
Savetiers in hun Histoire du théatre françois (1735); ze dateerden de oudste versie van Les
deux Savetiers in 1506(!). De achttiende eeuw leverde een handgeschreven kopie ‘en lettres
romaines’ op uit de bibliotheek van de graaf van La Vallière. Emile Mabille nam dit manuscript
als basis voor zijn editie in Choix de farces, soties et moralités des XVe et XVIe siècles (1970).
De uitgave van Durand de Lançon, die teruggaat op de ‘Edition gothique’, verscheen in 1827
te Parijs. Edouard Fourniers editie van 1872 heeft de tekst van Durand als grondtekst.
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lenen. De twee krijgen kwestie over de onpartijdigheid van de rechter.
De twee schoenlappers komen voor het gerecht. De rechter kent de arme
schoenlapper - of alleen zijn vrouw? - want hij vraagt naar Jennette. De rijke begrijpt
er niets van. Hij mompelt dat dit geding fout gaat aflopen, omdat de rechter en de
arme elkaar kennen. Tegenover de rechter ontkent de arme schoenlapper ooit geld
van de rijke te hebben gehad. De rijke man bekent dat hij achter het altaar lag, het
gebed van de arme hoorde en hem daarop honderd daalders in een zak toewierp.
De rechter gaat over tot ondervraging en stelt het domme gedrag van de vermogende
schoenlapper aan de kaak. Deze voelt dat de zaak verloren is en probeert de helft
van het bedrag alsnog binnen te slepen. De magister zegt dat hij maar aan God
moet vragen of die het bedrag teruggeeft, want de arme heeft van Hem het geld
gekregen. De rijke begint echter over de mantel die de arme aanheeft: die is van
hem, hij heeft die slechts aan zijn tegenstander geleend.
De arme eist excuses, want zijn opponent raaskalt, hij is verminderd
toerekeningsvatbaar. Na een welles-metes-spelletje tussen de twee zegt de rechter
dat hij Drouet, de arme schoenlapper, gelooft. Woedend is de rijke. Vanwege zijn
nederlaag vervloekt hij de rechter, de arme schoenlapper en zijn vrouw, de
rechtspraak en degene die de rechter benoemd heeft. Dat hij zijn honderd daalders
kwijt is, vindt hij nog het ergste. In de slotclaus geniet de arme van zijn dubbele
overwinning. Hij roept zijn vrouw Jennette bij zich en bekijkt de jas nog eens goed,
dan constateert hij dat hij deze dag goed verdiend heeft. Voor de laatste maal spreekt
hij de jongere en oudere aanwezigen toe en belooft de volgende keer beter te zullen
spelen.

5 Overeenkomsten en verschillen tussen Crimpert Oom en Les deux
Savetiers
Overeenkomsten tussen Crimpert Oom en Les deux Savetiers zijn het thema armrijk
in relatie tot de standenmaatschappij, de aanwezigheid van een rechter die de rijke
hoofdpersoon in het ongelijk stelt en het oneerbiedige karakter van de spelen. Soms
zijn exact dezelfde speelhandelingen in de spelen terug te zien. Zo vinden zowel
de rijke schoenlapper in Les deux Savetiers als Crimpert Oom in het gelijknamige
spel hun tegenspelers een ‘lafaard’, omdat hij volgens hen woordbreuk pleegt
wanneer hij het geld aanneemt. Een ander voorbeeld is dat de rijke schoenlapper
in Les deux Savetiers een man in bonis is geworden door veel te bidden. Crimpert
Oom houdt er hetzelfde standpunt op na. Ook de wijze van ondervragen door de
rechter en de daaraan voorafgaande speelhandeling van het lenen van de jas zijn,
zowel in Les deux Savetiers als in Crimpert Oom, op vrijwel dezelfde wijze
vormgegeven.
Naast overeenkomsten zijn er verschillen tussen beide spelen. Heeft de rijke
schoenlapper in Les deux Savetiers het over bidden tot God om rijkdom te verkrijgen,
in Crimpert Oom is dit verschoven naar de Mariaverering. De rijke man heeft in Les
deux Savetiers twijfels over de onafhankelijkheid van de rechter. Dat gebeurt met
in Crimpert Oom. Bovendien maakt de rechter daar deel uit van een vierschaar. De
aanklacht van eedbreuk krijgt in Crimpert Oom meer accent dan in Les deux
Savetiers. Simpel krijgt op twee cruciale momenten hulp van Heijmelijck en zijn
getuigenis verzwakt de positie van Crimpert.
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In Les deux Savetiers speelt het type geldstukken een rol in de onderhandelingen
van de arme schoenlapper met God. Daalders (‘escutz’) wil de arme en geen
verouderde dukaten (‘ducatz’). In Crimpert Oom gaat het om de overdreven
tegenstelling in de grootte van de bedragen. Vroeger heeft Simpel Maria om duizend
rozenobels gebeden, nu heeft hij zijn wens teruggebracht tot slechts honderd.
Crimpert biedt het geld niet in een zak aan, net als de rijke in Les deux Savetiers
doet, maar hij strooit vanachter het altaar met geldstukken. In deze scène staat
vooral de speelhandeling centraal. Simpel raapt de munten op en telt ze na onder
het uitroepen van enthousiaste kreten. In Les deux Savetiers is de dialoogtekst van
de onderhandelingen belangrijker dan de speelhandeling.
De rijke schoenmaker wil in Les deux Savetiers ogenblikkelijk zijn geld terug
wanneer de arme negenennegentig geldstukken aanneemt. Wel blijft hij verstopt
achter het altaar zitten. Daar wordt hij in zijn ‘Goddelijke’ rol zo kwaad, dat hij gaat
schelden en zelfs de duivel aanroept, omdat hij zijn geld dreigt te verliezen. De arme
gaat verbaasd achter het altaar kijken en ontdekt hem. In Crimpert Oom zegt Simpel
tegen Crimpert dat hij negenennegentig rozenobels ook acceptabel vindt en dat hij
die ene van Maria tegoed houdt. Crimpert komt uit zichzelf tevoorschijn en bekent
dat hij de geldstukken vanachter het altaar gestrooid heeft. Zo denkt hij zijn geld
terug te krijgen. Maar Simpels positie is sterk, hij weet van de prins geen kwaad en
krijgt tegelijkertijd openlijke steun van Heijmelijck.

6 De verhouding tussen Crimpert Oom en Les deux Savetiers
De overeenkomsten tussen Crimpert Oom en Les deux Savetiers zijn te groot om
te kunnen volhouden dat het om een oorspronkelijk Vlaams stuk zou gaan, zoals
Van der Laan deed. Toch is het niet zo dat de oudere tekst van Les deux Savetiers
zonder meer de bron van het Haagse spel is.
De Haagse rederijkerskamer kreeg de korte versie, die duidelijk qua taalgebruik
een Vlaams karakter heeft, in handen en vond deze tekst de moeite waard om op
te voeren. De korte versie op zich is een aantrekkelijk spel met een herkenbaar
dramatisch conflict tussen twee knechten en een vermogende herenboer, uitgewerkt
in fraaie dialogen. De knecht Simpel Schalck is in deze korte versie de triomfator
zonder dat hij de uitspraak van een rechter nodig heeft. Hij fikst het karwei zonder
hulp van buitenaf: op listige wijze neemt hij zijn baas Crimpert te grazen. Zelfs zijn
maatje Heijmelijck maakt hij geen deelgenoot van zijn snode plan. Deze korte versie
is goed opvoerbaar, ook in een kleine ruimte, zelfs als tafelspel. Bij de enscenering
van dit toneelstuk vindt de ontmoeting tussen Crimpert en de twee knechten voor
op het speelvlak plaats. Het kerkdecor is simpel aan te geven: een tafel met een
wit kleed als altaar en ergens in de ruimte een Mariabeeld. Misschien op het altaar
nog wat kaarsen en een missaal. Kortom, de korte versie is een volwaardig
toneelspel.
Later voegden de rederijkers van De Koorenblommen aan deze korte versie de
rechtersscène toe. Hoe ze aan de tekst gekomen zijn, is onbekend. Er zijn talloze
mogelijkheden. Ze hebben al dan niet toevallig een langere versie van het spel zien
spelen, ze vernamen van iemand dat er een langere, Franse versie was en gingen
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daarnaar op zoek of ze kochten, ruilden of kregen de tekst cadeau of bemachtigden
die op een oneerlijke manier.
De leden van de kamer besloten het spel uit te breiden met het laatste gedeelte,
het rechtsgeding, waarin Crimpert ook van de rechter zijn gelijk niet krijgt en Simpel
hem op sluwe wijze zijn mantel afhandig maakt. De ‘lijefhebbers’ van de Haagse
kamer, die de dramatische en komische meerwaarde ervan inzagen, gingen aan
de slag en vertaalden en bewerkten de scène. Deze toevoeging heeft wat het
taalgebruik betreft een Noord-Nederlands karakter. De clausbrekingen ontbreken
erin, de clausen zijn gemiddeld langer en ze kent andere rijmtoepassingen. De
Haagse kamer heeft haar kamerspreuk aan het slot in de bestaande tekst verwerkt
of enkele versregels met de spreuk erin aan het eerste deel toegevoegd. Met een
hebben de rederijkers aangegeven dat de rechtersscène bij versregel 283
aan moet sluiten.
De rederijkers kunnen allerlei motieven gehad hebben om de korte versie met de
rechtbankscène uit te breiden. Ze wilden een stuk opvoeren met meer personages
dan Crimpert en de knechten, ze vonden de bemiddelende rol van de rechter en
de vierschaar in dit werkgevers-werknemersconflict een aantrekkelijke optie of ze
vonden dat de naslag - het slachtoffer wordt dubbel gepakt, omdat hij nu ook zijn
mantel kwijt is - deel moest uitmaken van de tekst vanwege het uitermate komische
effect dat deze scène heeft op het publiek. De toneeltekst zelf bevat geen gegevens
om inzicht in hun beweegredenen te krijgen.

7 Bewerkingstechnieken door de rederijkers
Het meest in het oog springende verschil in Crimpert Oom met Les deux Savetiers
is de afwijkende rolverdeling. Het Franse spel heeft drie sprekende, naamloze rollen:
9
de arme, de rijke en de rechter. Crimpert Oom heeft vier sprekende personages
en twee of drie zwijgende rollen in de vierschaar. De drie hoofdrolspelers hebben
een sprekende naam.
De rol van de rijke schoenlapper in Les deux Savetiers is in het Haagse spel
bewerkt tot het personage Crimpert Oom, de rol van de arme schoenlapper is
vervangen door twee boerenknechten: Simpel Schalck en Heijmelijck Loos. De
invloed van de Nederlandse rederijkers doet zich bij deze rolsplitsing gelden. In het
komisch rederijkerstoneel treden veelvuldig personages in koppels op tegenover
10
een gezamenlijke opponent. De rederijkers hebben naast de spelen van sinne
waar de sinnekens als paar op het speelvlak verschijnen talloze spelen geschreven
waarin ze dit procédé toepasten. Veel stukken kenmerken zich door het paarsgewijze
optreden van personages, zoals rabauwen, schutters, jagers, soldaten, vrou-

9

10

Tissier 1998: 61. Aan het eind van stuk roept de arme schoenlapper zijn vrouw om haar
deelgenoot te maken van zijn buit: ‘Hay! jenin, hay! pauvre couart! J'auray robe, et or et argent’
(vs 288-289). Het is aan de regisseur om de vrouw al dan niet daadwerkelijk in de afsluiting
van het spel op het toneel te laten verschijnen. De claus ‘Par ma foy il est mal content’ (vs
290) kan de arme schoenlapper tegen zijn niet-zichtbare vrouw of tegen het publiek zeggen.
Wat de namen betreft: de arme noemt zichzelf eenmaal Drouet (vs 110) wanneer hij bidt en
hij wordt tweemaal met die naam aangesproken door de rechter (vs 264, 278).
Hummelen 1958: 63-64. Zie ook Hüsken 1987: 228-240.
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wen en kinderen. Zij vertonen nogal eens laakbaar gedrag ten opzichte van de
andere rollen. Toch kunnen ze rekenen op de groeiende sympathie van de
toeschouwers, die zich tijdens het spel met deze toneelfiguren identificeren. De
sinnekens uit de spelen van sinne, die bij uitstek de verleiders tot het kwaad zijn,
lijken model te staan voor deze koppels. Hun karaktertrekken en hun wijze van
optreden komen overeen met de manier waarop bovengenoemde personages zich
op het toneel manifesteren.
Blijkbaar was het uitwerken van dit type rollen dramatisch gezien zo aantrekkelijk,
dat ze ook bij het bewerken (en vertalen) van een bestaand spel een rol uitsplitsten
in twee paarsgewijze rollen. Het ontstane ‘twee-tegen-één’-model vergroot de
dramatische mogelijkheden: de intrige kan complexer en verrassender worden en
tussen de verschillende personages is een grotere variatie in dialogen mogelijk.
Binnen een spelerskoppel kunnen de tegengestelde karakters van de twee
personages dieper uitgewerkt worden. Crimpert Oom is daar een mooi voorbeeld
van. De twee knechten willen hun gezamenlijke patroon een hak zetten. Simpel
beraamt het plan en voert het uit, hij is initiatiefrijk. Heijmelijck is de trouwe volger
en bewonderaar van Simpel, hij heeft meer een dromerig karakter:
Heijmelijck
Conden wij hem verdullen [bedriegen],
Bij schalcke practijcken [listen] of loose wegen,
Dat wij van sijnen schat wat kregen,
Soo sou mij tleven nijet verdrijeten.

Simpel
Ick dencker een pijlken na te schyeten [Ik denk het te proberen],
Noch eer lange dagen.

Heijmelijck
Wisten wij dat te lappen. (vs 50-55)

De homogene paren zoals Hüsken ze noemt, treden in de contactscènes met hun
tegenspelers - meestal zijn het hun slachtoffers - altijd gezamenlijk op. In de
scènes-apart kunnen ze flink met elkaar in conflict raken, zowel verbaal als fysiek.
Dat laatste gebeurt niet in Crimpert Oom: de twee knechten ‘dragen over een altoos’
(vs 21), maar verder hebben ze een heel ander karakter dan de vrolijke schoenlapper
die altijd tevreden en vrolijk is. Zijn arbeidsethos hebben Simpel Schalck en
Heijmelijck Loos ook niet, ze doen meer denken aan rabauwen. Echter, ze hebben
wel een vaste woonplaats (Hüsken 1987: 234). Hun optreden lijkt soms op dat van
de sinnekens, want ze bedienen zich van traditionele sinnekens-motieven, zoals
het naamgevings-, het beschuldigings- en het beraadslagingsmotief.
Een andere opvallende keuze bij het bewerken is de invoering van twee à drie
zwijgende rollen in de vierschaar. In de Franse tekstedities komen deze rollen niet
voor. Zowel in de tekst zelf als in de rolverdeling zijn daar geen aanwijzingen voor.
Door hun mimiek, gebaren, houding en bewegingen kunnen de acteurs van
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de vierschaar in Crimpert Oom veel komische momenten bewerkstelligen. Ze kunnen
in de vorm van stil spel publiekgericht commentaar leveren op het gedrag van
Crimpert, Simpel, Heijmelijck en de rechter. De speelmogelijkheden worden sterk
vergroot en meer acteurs kunnen ingezet worden.
De rederijkers hebben ook terzijdes ingevoerd; in de Franse tekst komen ze niet
11
voor. In Crimpert Oom dienen door Heijmelijck vier publieksgerichte terzijdes
gespeeld te worden. In twee van de vier (vs 98-102 en vs 123-127) wordt de dialoog
tussen Simpel en Crimpert door Heijmelijck onderbroken. In de andere twee, die in
het rechtsgeding plaatsvinden, geeft de regieaanwijzing ‘wat ter sijde staende’ aan
dat de tekst van heijmelijck als terzijde gespeeld moet worden (vs 324-329 en vs
12
346-349). Heijmelijck is een intermediair tussen de toeschouwers en de dramatische
situatie. Hij bevindt zich op de grens van toneelwerkelijkheid en ‘echte’ werkelijkheid.
Net als Simpel verstopt Heijmelijck zich en vanaf dat ogenblik fungeert hij als de
ogen van de toeschouwer, als een ‘persona’ waardoor het publiek meekijkt en de
handeling beleeft zoals hij die beleeft. Heijmelijck kan zich in de toneelruimte zo
opstellen, dat hij met zijn rug naar de toeschouwers staat en bij elke terzijde even
omkijkt naar het publiek. Daardoor wordt hij voor de toeschouwers een belangrijk
identificatiepersonage in het spel. Zijn rol als medespeler van Simpel wordt in de
kerk geminimaliseerd. Hij is meer medetoeschouwer dan handelend personage.
Het publiek kijkt met hem mee naar de dramatische situatie tussen Crimpert en
Simpel. De toeschouwers bewonderen net als Heijmelijck de zegevierende Simpel.
Bij het presenteren van een homogeen koppel had de bewerker nooit het verschil
in de functie van de rollen van Simpel en Heijmelijck zo verregaand kunnen uitwerken
als bij dit heterogene koppel.
Simpel krijgt in de toevoeging van de bewerker (ongemerkt?) enige nieuwe
karaktertrekken. In het eerste deel stelt hij zich onnozel op. Hij heeft de geldstukken
van Maria gekregen, dus geeft hij ze niet terug. Simpel zegt van zichzelf: ‘Uijt Seelant
bin ick, En mijn vader hijet hanne Meeu’ (vs 271-272). In het tweede deel heeft hij
het lef om Crimpert uit te schelden voor ‘ouden grijs’ (vs 310) en ‘ouwen saggelaer’
(vs 317) en hem tot zwijgen te manen met: ‘Swijcht daar van’ (vs 312) en ‘swijcht
vrij stille’ (vs 358). Zijn toon is veel agressiever geworden en zijn flegmatieke houding
- die uitermate komisch werkt - is verdwenen. Gaat het Simpel in de korte versie
nog enigszins om spotzucht en kwajongensstreken, om het uitdelen van plaagstootjes
en slimmer willen zijn dan zijn baas, voor de rechtbank stelt hij zich meedogenloos
op en ontziet hij Crimpert in geen enkel opzicht.
Tot slot: waarom heeft de bewerker in Crimpert Oom de aanbidding van God
veranderd in de verering van Maria? Lag de rol van ‘voor God spelen’ moeilijk in

11

12

Tissier 1998: 55. In Les deux Savetiers komt een claus voor, die als publiekgerichte terzijde
gespeeld kan worden, hoewel het meer voor de hand ligt dat de rijke deze tekst voor zich uit
mompelt. Bij het betreden van de rechtbank is de rijke schoenlapper verbaasd dat de arme
en de rechter elkaar kennen. Hij zegt: ‘Comment dea! je n'y entens rien. Il est tantost faict de
ma cause.’ (vs 205-206) Hij vreest voor de onpartijdigheid van de rechter en een goede afloop
van het rechtsgeding. Bij de analyse van het spel gaat het mij om ‘verplicht’ te spelen terzijdes,
waarbij de dialoog onderbroken wordt door een acteur die contact zoekt met het publiek, niet
om (‘toevallige’) terzijdes die door de regisseur vrij te kiezen zijn.
Het zijn tevens de enige twee regieaanwijzingen die in het gehele spel voorkomen.
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de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden? Werd dat als blasfemisch
ervaren? Wilde de auteur het stuk bewust anti-katholiek maken? Van der Laan
(1932: XIV) is van mening dat het gedrag van Simpel en zijn taalgebruik (‘Wat soo,
Maria, stroijt als een meijt!’ vs 194) ‘geen anti-Roomsche spotzucht behoeft te zijn’.
Het stuk is zeker geen satire op de Roomse kerk. Toch kunnen in dit spel de
barmhartigheid van Maria, het gegeven dat Maria zorgt voor alle mensen en de
rijkdom van de katholieke kerk, gehekeld zijn. Ook de trits ‘rijkdom’ - ‘geld schenken
aan de kerk’ - ‘aanzien verkrijgen in de kerkgemeenschap’, zoals we die terugvinden
in de figuur van Crimpert Oom, kan geïroniseerd zijn. In de ideeën van de Hervorming
passen deze zaken in ieder geval niet. In dit opzicht is er in het eerste deel van dit
rederijkersspel wel degelijk een antikatholieke tendens te bespeuren.

8 Conclusie
Zowel de korte versie als de ingevoegde rechtbankscène van Crimpert Oom gaat
terug op het oudere spel Les deux Savetiers of op een tekst die onbekend is. Beide
teksten kunnen niet als oorspronkelijk Nederlands beschouwd worden. De
taalkundige en versificatorische verschillen en het verschil in de gemiddelde lengte
van de clausen per personage zijn daarvoor te groot. De tekst van Les deux Savetiers
is één aaneengesloten toneeltekst, waar de rechtszaak integraal onderdeel van is.
Van een expliciete, latere toevoeging is in de Franse tekst geen sprake. Het contrast
tussen rijkdom en armoede dat in Les deux Savetiers als thema terug te vinden is
met paradoxale uitwerkingen van respectievelijk het sikkeneurige karakter van de
rijke en dat van de arme, maar contente schoenlapper, speelt in Crimpert Oom geen
rol; wel is de ‘meester-knecht’-verhouding die in de Franse farce ontbreekt, van
belang.
Een onbekende Zuid-Nederlandse vertaler en bewerker maakte de spraakmakende
dialoog tussen de arme en rijke schoenlapper tot hoofdhandeling van zijn korte spel.
Hij verving de rol van de arme schoenlapper door twee personages met een
verschillend karakter, die gebruikmaken van de zwakke karaktertrekken van hun
meester: zijn geldzucht, overdreven vroomheid, achterdocht en arrogantie. De
rechterscène liet hij weg. De Haagse rederijkerskamer De Koorenblommen heeft
eerst de korte versie in handen gekregen en naderhand hebben andere leden van
de kamer op basis van de Franse tekst de rechtersscène bewerkt, aan hun eigen
situatie aangepast en deze aan het spel toegevoegd, wat een aantal taalkundige
en verstechnische verschillen heeft opgeleverd. De leden van de vierschaar fungeren
in dit toegevoegde deel als commentaargevende mimespelers. De scène werkt
dramatisch gezien als een komische naslag.
Aan Crimpert Oom zijn bewerkingstechnieken van de rederijkers te demonstreren.
Naast rolsplitsing staan in Crimpert Oom de speelhandelingen van de personages
centraal: Maria's goedheid manifesteert zich in het strooien van negenennegentig
muntstukken. In Les deux Savetiers is God de weldoener. Hij strooit niet, maar biedt
het geld aan. De speelhandeling heeft in vergelijking met het oudere Les deux
Savetiers in de rederijkersbewerking een prominentere positie gekregen,
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waar het venijn meer in de dialogen zit. Het Haagse spel biedt dramatisch gezien
meer spektakel, iets wat gezien kan worden als een belangrijk kenmerk van komisch
rederijkerstoneel. Toegevoegde zwijgende personages, zoals die optreden in de
vierschaar, kunnen via uitvergroot spel het komische gehalte van de opvoering doen
toenemen. Ook het spelen van terzijdes verhoogt, wanneer ze goed publiekgericht
uitgevoerd worden, de komische werking van het stuk.
Naar de samenstelling van het beoogd publiek dat de voorstelling van Crimpert
Oom bezocht, kan slechts gegist worden. Niet-katholieke toeschouwers zullen
ongetwijfeld genoten hebben van dit toneelspel en de hekeling van allerlei katholieke
aspecten die het spel bevat gewaardeerd hebben. Katholieke toeschouwers zullen
zich beledigd of op zijn minst ongemakkelijk gevoeld hebben, omdat op niet mis te
verstane wijze het vrome gedrag van Crimpert en zijn overdreven Mariaverering
aan de kaak gesteld worden.
De verschillende bewerkingstechnieken die de rederijkers toepasten, hadden tot
doel het spel aan de eigen omstandigheden aan te passen, zoals ze dat deden met
het invoeren van de Mariaverering, de vierschaar en een andere munteenheid. Ook
probeerden ze de speelmogelijkheden van de acteurs en de komische werking van
het stuk zelf zoveel mogelijk te benutten. Altijd zochten de rederijkers naar nieuwe
komische procédés om in een context van vermaak het publiek deelgenoot te maken
van allerlei morele en niet-morele kwesties en het inzicht te geven in de menselijke
verhoudingen. De status van de kamer, de talrijke rederijkerswedstrijden in
competitieverband en de onderlinge rivaliteit van de leden daagden de
rederijkerskamers voortdurend uit om zo goed mogelijk voor de dag te komen.
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Faëton, of roekeloze stoutheid / Jan W.H. Konst (ed.). Amsterdam: Bert
Bakker, 2004. - 311 p. Delta reeks. isbn 90-351-2652-1 Prijs: €29,95
Joost van den Vondel, Lucifer; Adam in ballingschap, of Aller treurspelen
treurspel; Noah, of Ondergang der eerste wereld / Riet Schenkeveld-van
der Dussen (ed.). Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - 337 p. Delta reeks.
isbn 90-351-2738-2 Prijs: €29,95
Abstract - The gap between modern and seventeenth-century Dutch and, say,
modern and seventeenth-century English is probably equally wide. Yet, Holland has
not known something that resembles the way in which, for instance, Shakespeare
has been kept alive, culturally, in the Anglo-Saxon world. The result is an ironic twist.
Seventeenth-century Dutch was an every day language that was created at the
time, with all the social vitality that comes with such a process, whereas it now
sounds as if it is completely stiff, official, and archaic. This is why it does not suffice
to reprint the texts of Joost van den Vondel in modernized spelling. The texts need
radical translation in order to get closer to the feel and effect they had in the
seventeenth century. Analogous to this process of radical translation, Vondel's texts
need new readings that use modern theory in order to see more clearly the potential
of these texts
Er liggen twee schitterende boeken op mijn tafel, met liefde bezorgd door Jan Konst
en Riet Schenkeveld-van der Dussen en met evenveel liefde uitgegeven door Bert
Bakker. De subsidie kwam van het Nederlands Literair Productie- en
Vertalingenfonds. Twee maal drie toneelstukken van Joost van den Vondel zijn
gemoderniseerd en van een nieuw commentaar voorzien. Het gaat om Jeptha,
Koning David hersteld en Faëton (bezorgd door Konst) naast Lucifer, Adam in
ballingschap en Noah (bezorgd door Schenkeveld-van der Dussen). De twee
bezorgingen werden al gerecenseerd door Agnes Sneller in Nederlandse letterkunde
en - hoe ongebruikelijk ook - ik verwijs naar die recensie omdat ik die grotendeels
onderschrijf. Ik wil de mij hier gegeven ruimte maximaal benutten voor de twee
vragen die mij het meest ‘klemmen’. De eerste is: zullen deze uitgaven worden
gelezen? De tweede is: doet het commentaar recht aan de stukken? Om
misverstanden te voorkomen: dat ze worden gelezen is een andere kwestie dan
dat ze worden gekocht. De twee zien er aanlokkelijk uit en zullen kopers vinden.
Vraag is: brengen ze het werk van Vondel dusdanig naar voren dat de moderne,
ook jonge lezer zich ten eerste uitgedaagd voelt tot lezen en vervolgens in staat
wordt gesteld gefascineerd, geboeid, verrukt te raken?
Eén probleem speelt voor elke bezorger van Vondels werk, dat zich als onover-
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komelijk voordoet. Dat wil zeggen: er lijkt geen oplossing voor te bestaan. Het is
niet zozeer het verschil tussen het zeventiende-eeuwse ‘Nederlands’ en ons huidige,
het is het air van het zeventiende-eeuwse Nederlands. Veel meer dan het
Middelnederlands heeft het zeventiende-eeuwse Nederlands een effect van
plechtstatigheid en formaliteit. Het is voor de gemiddelde moderne lezer integraal
en volkomen archaïsch. Dat is een van de onthutsende ironieën van de geschiedenis.
Een taal die nieuw werd gevormd, ‘Nederlands’, met alle frisheid, verrassingen en
radicaliteit van dien, klinkt in het heden als een notariële acte. Terwijl Vondel de
straat op ging, werkplaatsen binnenliep, met jagers sprak, zeelui interviewde en
boeren vroeg naar de woorden die zij in het leven van alledag gebruikten, lijkt het
nu of hij achter een eikenhouten tafel in stilte de veer in de inkt doopte om plechtstatig
panorama's te beschrijven.
Misschien is het wel, eerder dan ironie, een historisch onrecht. De taal van de
straat is, zonder dat we kunnen aanwijzen wie daar nu precies verantwoordelijk
voor is geweest (alhoewel: spellingscommissies hebben met hun vergaderwoede
en vernieuwingsdwang wel érg hun best gedaan ons contact met het talige verleden
te bemoeilijken), veranderd in de taal van het pluche of van de kansel. De retorische
gevolgen zijn verschrikkelijk. Wat gonsde van het rumoer door ‘het volle leven’ is
veranderd in de fluwelen stilte van een kist. Het is alsof een kathedraal vol wit, rood,
blauw en groen, asgrauw is geworden onder de roetlaag van eeuwen kaarsenwalm.
Een schilderij dat zich kenmerkte door kleurenpracht is veranderd in een vaalbruin
monstrum door eeuwen van vernis.
Hebben de bezorgers dit probleem gezien? Ze reflecteren er niet op. Hebben ze
het opgelost? Op generlei wijze. Zowel Konst als Schenkeveld hebben uitsluitend
gekozen voor een modernisering van de spelling. Het gevolg daarvan is dat wij,
hedendaagsen, de teksten gemakkelijker - sneller - kunnen lezen. Dat lijkt winst.
Het is verlies: het werk van Vondel is er niet dichterbij door gekomen, integendeel,
het is misschien verder weg dan ooit geraakt. Wie Vondel in de originele taal leest,
moet zelf dichterbij komen, moet zich concentreren, de tijd nemen, de tekst oplezen
om haar tot leven te wekken. Het clubje mensen dat dit doet is klein, maar de
beloning is groot: de tekst wordt langzaamaan, beetje bij beetje, meer welluidend,
ze wordt kleurrijker, spannender, komt tot leven. Het effect van enkel een
spellingsverandering is omgekeerd. De zinnen lezen nu - niet als een trein, maar
toch - als een ding op wielen. Maar wat dóén ze? Ze blijven vreemd, verankerd in
het stof van de tijd. Het is alsof men de roetlaag heeft laten zitten maar de
onderliggende bloemmotieven met een zwarte lijn heeft aangezet zodat we ze
gemakkelijker kunnen zien - dat wil zeggen: als motief, niet als kleur (rood, blauw,
roze, groen). De lagen vernis bleven, maar het schilderij wordt nu belicht met een
halogeenlamp waardoor we sneller zien wat er is afgebeeld, terwijl de originele
zeggingskracht verloren is gegaan door de weerkaatsing van het licht op het
spiegelende vernis.
Misschien zullen méér mensen Vondel gaan lezen door deze uitgaven; iets meer.
Het gros zal blijven denken hoe raadselachtig het is dat iemand die door vakgenoten,
kunstenaars en kunstkenners, door bestuurders en publiek werd gezien als de
grootste van zijn tijd, nu zo klein lijkt of gezwollen. En dit terwijl Vondel niet de drs
P. van zijn tijd was, zoals Carel Alphenaar en Arnold Hamaker hem noemde, maar
veeleer de Theo van Gogh van zijn tijd. Het raadsel is geen raadsel indien we
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zien hoe Vondels artistieke handelen, zijn kunstenaarschap, zich manifesteert op
het vlak van de taal. Om een andere vergelijking te maken: hij lijkt meer op Karel
Appel dan op de schilder Pyke Koch of de fotograaf Anton Corbijn. Wie de werken
van Koch en Corbijn onder een laag roet stopt, ziet op zijn minst nog een herkenbare
afbeelding, waardoor de kracht van het werk voelbaar kan blijven. Wie Appels werk
onder dikke lagen vernis begraaft, doodt de ziel van het werk. Rood, groen, blauw,
wit en geel veranderen in modder.
Ik zie en voel de liefde die de bezorgers hebben voor Vondels werk. Toch vind ik
ze ook overbezorgde ouders die het kind smoren in hun aandacht. Ze zijn voorzichtig,
voorzichtig, er mag niets met de kleine gebeuren want het moet leven - als een
kasplant. Dit, terwijl Vondel vivere pericolosamente is - en vrolijke wetenschap. Zijn
teksten zijn springerig, tegenstrijdig, fris, gevaarlijk, teder, taalkunst op het scherp
van de snede en kwetsbaar als een lam. In hun reflectie op wat taal is en wat zij
doen kan, zijn Vondels teksten modern. De boeken die er nu liggen maken Vondel
weer ‘oud’. Ik onderschrijf volledig het pleidooi dat Marita Mathijsen twee jaar terug
hield in Nederlandse Letterkunde (8 (2003): 116-129) voor een radicaal moderne
vertaling van historische teksten. Een zogeheten derde weg, die Johan Koppenol
en Ton van Strien vorig jaar voorstelden (TNTL 120 (2004): 247-257), is wel een
mogelijkheid - maar niet in het geval van Vondel.
We hebben behoefte aan twee Vondeluitgaven. In de ene wordt zijn werk in de
originele staat gepresenteerd. In de andere wordt Vondels radicale taalwerk bevrijd
uit het archaïsch gevang waar de tijd het heeft ingestopt en zodoende weer levend
gemaakt. De eerste uitgave is er al, dank zij de WB-uitgave. Die kan zelfs - dank
zij de website van de dbnl - rechtstreeks, op elk moment van de dag, op elk moment
van de nacht van het scherm worden gelezen. De tweede uitgave is er nog niet. Hij
mag er komen, in het Nederlands of in het Engels, of in beide - mits de vertaler
iemand is die de straat op gaat, met taxichauffeurs spreekt, computer-freaks
interviewt, en de fietsenmaker vraagt hoe de nieuwste naafconstructie heet. Geen
‘Oh Christmas eve’, maar ‘Yo, Christmas eve’. Het moet gaan om een vertaling
zoals bijvoorbeeld Steve Ellis die maakte van Dante. Inderdaad: Vondel heeft - en
dat is het grote verschil met Shakespeare - evenveel vertaling nodig als Dante.
Joan Taber Altieri vergelijkt in een beknopte reflectie enkele vertalingen van Dante
en constateert daarin hoe vertalingen te archaïsch kúnnen zijn, terwijl ze dat niet
hoeven te zijn. Het gaat, bijvoorbeeld, om de passage in Canto XXXIII die handelt
over graaf Ugolini (vs 72-73), waarin de blinde graaf naar de dode lichamen van
zijn kinderen tast. Altieri vergelijkt vertalingen van Singleton, Mandelbaum en Musa:
Singleton's ‘whence I betook me’ recalls early English-language
translators of Dante who insisted on polishing his ‘crude and improper
diction’ and making him sound as though he were a very ‘up-to-date’
Victorian indeed. Mandelbaum does not make it clear that he was groping
over dead bodies; instead, he ‘started groping over each; and after they
were dead, I called them for two days.’ Musa's straight-forward, ‘And I,
by then gone blind, groped over their dead bodies’ is perhaps even more
vivid and gruesome than the picture drawn by Dante.
(http://www.italianstudies.org/hui235/altieri1.htm)
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Ook Dante was bezig met de uitvinding van een taal. Zijn werk wemelt daardoor
van talige botsingen. Wie Vondels Leeuwendalers leest en het WB-commentaar
volgt, ziet herhaaldelijk hoe de bezorgers bezorgd raken door Vondels ‘wereldsheid’,
zijn directheid, platheid - ook in taal. Die directheid winnen we nooit terug door enkel
spelling aan te passen. Daarom: ofwel houd Vondel in het origineel óf durf hem te
moderniseren zoals je dat zou doen met een vertaling.
Ik neem een willekeurige passage uit Leeuwendalers. Het gaat om het eerste
gesprek tussen Adelaert en Hageroos, waarin de hond van de laatste een
terugkerende, en opvallend scabreuze rol speelt - onder andere omdat Adelaert
zichzelf meerdere keren vergelijkt met een hond. Hageroos zegt:
Hageroos: Ick leedt in 't jagen noit de minste schimp, of scha:
't Is veiliger dan oit: en quaem my iet t'ontmoeten,
Mistrouwen blijft mijn borgh: 'k verlaet my op mijn voeten.
Adelaert: Maer d'eerbaerheit vereischt gezelschap op de jaght.
Hageroos: Dat vinde ick aen mijn' hout, mijn troost, mijn trouwe wacht.

Indien we hier enkel de spelling omzetten, zal niemand de dubbele lading van deze
passage vatten. In een Engelse vertaling wordt dat meteen duidelijk:
Hedgerose: When hunting, I never suffered curses or abuse, not in the slightest.
It is safer than ever. And if it so happened that something would confront me,
vigilance would be my defence: I'd put full trust in my feet.
Noblerd: But your honourable sex does need company in the hunt.
Hedgerose: That I find in my dog, my comfort, my loyal guard.

Wat in het Engels kan, kan in het Nederlands natuurlijk ook:
Hegroos: Nooit ben ik bij het jagen maar in het minst nageroepen of betast:
het is veiliger dan ooit. En mocht ik al iets ontmoeten
dan blijft wantrouwen mijn bescherming: ik vertrouw op mijn voeten.
Edelerd: Maar datgene wat u siert heeft toch gezelschap nodig in de jacht?
Hegroos: Dat heb ik aan mijn hond, mijn steun, mijn trouwe wacht.

Met name Leeuwendalers zou ik graag een keer gedaan zien worden door een
gezelschap dat de kluchtige, scabreuze elementen van dit stuk durft te verbeelden.
Dan voor wat betreft het commentaar dat in beide uitgaven is bijgeleverd: doet dat
recht aan de stukken? Het gaat om twee grootheden in de renaissancestudies,
Konst en Schenkeveld, en natuurlijk biedt hun commentaar veel dat belangrijk en
zinnig is. Ik vrees alleen dat ook hier de stukken meer worden opgesloten in een
keurslijf dan dat ze worden geopend. Laat ik als voorbeeld Schenkevelds behandeling
van Noah nemen.
In Noah gaat het om een wereld die bruist van het leven en de overdaad, ook
seksuele overdaad, en Noah is de prediker die daar tegen tekeer gaat. Dit is de
kenschets van Schenkeveld-Van der Dussen:
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Het gaat daarbij om een decadente samenleving, uitsluitend gericht op
genot, rijkdom, plezier, bestaande uit een kleine bovenlaag [...] Van ‘recht’
is geen sprake, alles draait om macht en geweld en het zwaard heeft het
voor het zeggen. Om God en zijn geboden bekommert men zich volstrekt
niet. Voor de rest van de wereld heeft de hofkliek louter verachting: als
de eerste berichten binnenkomen over herders die het leven door de
beginnende zondvloed verliezen, noteert grootvorstin Urania droogjes
dat er wel meer herders zijn.
(Schenkeveld-van Dussen, 2004: 312)
Schenkeveld presenteerde in afscheidscollege uit 2002 al een vergelijkbare analyse.
Mijn eerste bezwaar is de reductie van een wereld tot een ‘samenleving’, zelfs tot
een ‘kleine bovenlaag’. Als het louter om een samenleving zou gaan, of sterker, om
een kleine bovenlaag, dan zou God geen ‘wereld’ hoeven te vernielen - en dat is
wat hij ook blijkens de ondertitel van het stuk doet. De kwalificatie ‘decadent’ klopt
misschien vanuit het oogpunt van Noah - maar hij is niet degene die het stuk regeert.
Het stuk geeft los van Noah weinig tot geen informatie over de manier waarop
Achiman en Urania decadent zijn. Ze hebben naar zeggen meerdere relaties, maar
dat wordt met getoond. Achiman is in alles de echtgenoot van Urania; ook in Urania's
beschrijving is hij haar enige of grootste lief, dus waarom moet Noah zo fanatiek
Achiman aanzeggen van haar weg te gaan? Urania, ondertussen, heeft het over
een wereld van liefde, schoonheid en een zekere rust: ‘Zo voelde 't lijf geen smart,
zo bleef de geest gerust, / terwijl men, tussen wieg en graf, bevrijd voor treuren, /
gebruikte al wat den mens in 't leven mag gebeuren’ (vs 818-820). Dit is geen
hedonisme, ofschoon Urania wel van genieten houdt. Het is vooral een beeld van
‘goed leven’ - van een wereld zonder schuldgevoel.
Dan Schenkevelds opmerking dat van recht geen sprake is, enkel van macht door
het zwaard. Zo er in dit gehele stuk een figuur is die niet vanuit recht maar door
geweld en macht opereert- daarbij een niets ontziende roede of zwaard hanterend
- dan is het God. Noah schetst die aan het begin: ‘Het dreigen stapt vooruit; dan
kraakt / de slag het bekkeneel van boven, / dat geen waarschouwing wil geloven’
(vs 119-121). Het is een iedereen op voorhand dreigende, hersenpannen inslaande
God die iedereen die niet horen wil, laat voelen. In dit verband valt op dat niet alleen
Noahs zoon Cham het beeld schetst van God als waanzinnige, maar dat de twee
andere zoons Noah al evenzeer twijfelen aan de redelijkheid van Gods handelen.
In contrast met de krakende slagen uitdelende God is er bezorgdheid bij de aardse
gezagsdragers: Achiman en de hofmeester. Dat blijkt wanneer wanorde ontstaat
door de opkomende wateren. De herders worden van beneden opgejaagd naar
boven waardoor ze in conflict komen met de bergbewoners, met als gevolg: oorlog.
De aartsherder beschrijft de ellende uitgebreid in vers 604-634. Dit is wat de
hofmeester zegt:
Gij zijt aartsherder, wien het voegt de landerijen,
De stallen, volk en vee te waren en te vrijen
Voor schade en ongemak, uit alle uwe macht en kracht.
(Noah, vs 635-638)

Dit is bepaald niet een ordeloze samenleving, integendeel. De heersende macht
heeft als taak mens en dier te beschermen en te verzorgen. Achiman geeft dan ook
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direct opdracht de orde te herstellen. Vervolgens reflecteert hij op de onverklaarbare
vloed, niet in relatie tot de menselijke orde, maar de orde der natuur. Er is een macht
in het spel die onschuldige herders en hun vee opjaagt - die zowel de
maatschappelijke als de natuurlijke orde ontzet.
Schenkevelds opmerking dat de hofkliek louter verachting heeft voor de rest van
de wereld is, gezien het bovenstaande, nauwelijks overtuigend. Achiman besluit
zijn mijmeringen over de ontzetting van de bestaande orde met: ‘'t Is kunst te slechten
deez’ geschillen, / die, groeien ze aan, zich door geen aanzien laten stillen.’ (vs
687-688) Met andere woorden: hij is uit op herstel van orde om een chaos te
voorkomen. Het klopt dat Urania later nuchter zegt dat er genoeg herders zijn en
dat verlies van enkelen niet zo erg is (vs 730), maar ze zegt dat omdat Achiman in
paniek is. Ze vraagt aansluitend wat de vorst aan de onrust denkt te doen. Haar
opmerking is niet die van een hedonistische cynicus, maar van een realistische
politica die in tijden van geweld en onrust het hoofd koel wil houden. Haar nuchtere
reactie op de strijd en haar vraag tot herstel van de orde staat in schril contrast met
een God die een hele wereld vernietigt omdat hij, ja wat is: ‘teleurgesteld’ in zijn
eigen schepping?
Het verhaal van Noah is het verhaal, van een uitzonderingstoestand in extremis.
Noahs zonen Cham, Sem en Jafed vragen alledrie in het vierde bedrijf naar de
redelijkheid of rechtmatigheid van Gods handelen. Het enige wat Noah daarop kan
antwoorden is dat God de macht en het recht heeft om de heersende orde uit te
schakelen. Hij legt dit uit door te zeggen dat ‘de hemelse rechter’ zelf naar de rechter
ging om Gods rechtvaardigheid en Gods genade tegen elkaar te laten pleiten. Maar
de twee konden zich niet met elkaar verzoenen:
d'een stont d'andere in het licht.
De tong der weegschaal zweeg, zolang z' in tegenwicht
bleef twijf'len; end'lijk kwam de boosheid t'overwegen.
De vloek stond boven, na het zwichten van de zegen
(Noah, vs 1370-1373)

De uitleg van Schenkeveld bij deze passage is: ‘ten slotte moet de rechtvaardigheid
zwaarder wegen’. Dat staat er niet. Er staat: ‘de boosheid woog zwaarder’. Dat is
een aspect van God dat tot op dit moment in de tekst helemaal niet is genoemd een aspect dat klaarblijkelijk genade en recht ont-stelt. Die ont-stellende werking
blijkt uit het feit dat de weegschaal ontregeld is geraakt, want ‘de vloek’ staat boven
terwijl juist de boosheid het zwaarst woog en die kant dus naar beneden had moeten
gaan. De gevolgen van de opheffing van de staat van genade en recht - van de
instelling van de uitzonderingstoestand - zijn voor de mensheid, sterker voor de
gehele levende wereld: terreur. Door die terreur wordt een nieuw soort wereld
ingericht. Het is een wereld waarin het leven is getemd, gedisciplineerd, en
onderworpen.
De exercitie die ik hier heb uitgevoerd voor de editie Schenkeveld, had ik ook
kunnen uitvoeren voor Konst. Veelzeggend is dat ik over Jeptha met Konst
publiekelijk en grondig discussieerde en dat van die hele discussie niets in deze
bezorging terecht is gekomen. Ik zeg dat niet uit kinnesinne of verongelijktheid:
eenieder make zijn keuzes. Wat ergernis wekt, is dat de kwaliteit van argumenten
of de kwaliteit van de lezing van de tekst niet is toegenomen na zo'n discussie. Dit
is wat Konst zegt over de drie hoofdpersonen van de door hem gekozen stukken:
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Met Jeptha's religieus bepaalde motivatie en de vaderliefde van David
en Febus worden drijfveren genoemd die in de eerste plaats laten zien
dat er in het handelen van dit drietal geen sprake is van boze opzet. [...]
Jeptha verliest zijn enige en geliefde dochter, David zal zijn koningschap
moeten opgeven, en wanneer de wereld inderdaad ten onder zou gaan,
dan ziet de toekomst er ook voor Febus weinig rooskleurig uit.
(Konst, 2005: 295)
Ik snap gewoon niet wát Konst hier zegt over de stukken én ik snap niet wat hij en
passant gelijkschakelt. Jeptha ‘verliest’ zijn dochter niet, hij doodt die eigenhandig.
Ik heb gezegd en zeg nog steeds dat Jeptha dat doet uit boosheid (wat iets anders
is dan boze opzet). In contrast hiermee is de inzet van David in geheel Koning David
hersteld dat hij zijn zoon Absalom niet wil laten ombrengen, door niemand. Wanneer
dat toch gebeurt door zijn veldheer Joab, trekt David zich mokkend terug en moet
hij worden geprest om zijn publieke rol weer op te nemen en koning te zijn. Wat
voor ‘boze opzet’ zou David dan moeten hebben gehad? En moet hij zijn koningschap
opgeven? Hij wilde zijn koningschap opgeven voor Absalom, maar mag dat juist
niet van zijn omgeving. Wat het derde stuk, Faëton, betreft: dat de wereld ten onder
zou kunnen gaan, is niet wat Febus zorgen baart. Ook hij wil simpelweg niet dat
zijn zoon sterft - bugger de mensen. Hij is over de terechtstelling van zijn zoon zo
verbolgen dat hij in eerste instantie weigert om nog langer als god dienst te doen.
Zijn toekomst ziet er somber uit juist omdat Jupiter de wereld heeft gered op kosten
van het leven van zijn zoon.
Enfin. Waardoor perken Konst en Schenkeveld de stukken te veel in met hun
commentaar en editie? Ze vertalen de stukken niet, wat gezien de subsidiegever
een mogelijkheid was geweest. Daardoor kunnen de stukken niet gaan leven, zeker
niet voor het meest jonge publiek. Ze beslissen te snel dat de stukken maar één
boodschap hebben of kunnen hebben en dat die gerelateerd moet zijn aan de
hoofdpersoon. Noah moet gaan over wat Noah zegt, Jeptha moet gaan over wat
Jeptha zegt. Dat een titelheld niet noodzakelijk hoofdpersoon en al helemaal niet
het belangrijkste personage hoeft te zijn, overwegen ze niet. Dat is temeer jammer
omdat meerdere stukken van Vondel een titel hebben die niet direct de hoofdpersoon
betreft (Gebroeders, Leeuwendalers, Adonias, Faëton - ik noem de meest duidelijke).
Ze zien de stukken te veel als enkel en alleen, of vooral, argumenten in de toenmalig
lopende religieuze discussies. Daardoor worden de stukken monomaan. Met andere
woorden: ze zien de stukken te weinig als politiek geladen, esthetisch veelzijdige,
meerduidige kunstwerken die vooral ook talig glinsteren. Ze zien de personages te
veel als waren zij levende personen en de in de stukken voorkomende mensen
teveel als ‘de mens’. Ze zien het toenmalige publiek als te uniform. Ze denken dat
hetgeen wat de spreker in een voorwoord zegt, is wat Vondel ‘echt’ meende of kon
zeggen. Het resultaat? Mooie bezorgingen, opgesloten in een conceptie van
‘connaisseurschap’, van schoonheid - en wetenschap - die van een andere tijd is.
Adres van de auteur
Pieter Bernagiestraat 53, NL-3522 DB, Utrecht
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Lotte Jensen
Storm en romantiek in de negentiende-eeuwse Nederlandse
letterkunde: een commentaar bij de chefs d'oeuvre van Marita
Mathijsen en Wim van den Berg
Abstract - Recently an issue of Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
(2004, 4) was dedicated to the question whether the study of Dutch literature still
had any future as an independent academie discipline. Unfortunately the nineteenth
century was not taken into consideration. Yet, the appearance of two major works,
Een bedachtzame beeldenstorm (1999) by Willem van den Berg and Nederlandse
literatuur in de romantiek (2004) by Marita Mathijsen provides us with sufficient
material to take stand in the current debate. In this review article the approaches
taken by the authors are contrasted: while Van den Berg tends to explore the ‘texts’
that surround the literary text, Mathijsen takes the literary text as a starting point to
uncover the mentality of nineteenth-century Dutch society and its inhabitants. In
spite of their many differences, there is one remarkable similarity between the two
works: both authors refrain from any theoretical foundations. In this essay it is argued
that, in order to maintain the study of Dutch literature as an independent discipline,
future research should focus on the content of literary texts in combination with a
more thorough role for methodological and theoretical assumptions.

1 Inleiding
Heeft de studie van de Nederlandse letterkunde nog toekomst? Aan deze vraag
wijdde het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde eind 2004 een inspirerend
1
themanummer. De gastredacteuren, Ernst van Alphen en Frans-Willem Korsten,
gooiden de knuppel in het hoenderhok door te speculeren over ‘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 [...] 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’ (Van Alphen en
Korsten 2004: 290). Ze nodigden een divers gezelschap van neerlandici uit om hun
visie te geven op de toekomst van het vakgebied als geheel (toegespitst op de
letterkunde) en hun eigen subdiscipline in het bijzonder.
Het resultaat mocht er zijn: vijf wetenschappers positioneerden zich ten opzichte
van de huidige stand van zaken: Veerle Fraeters voor de middelnederlandse
letterkunde, Inger Leemans voor de vroegmoderne letterkunde, Jan de Roder voor
de twintigste-eeuwse poëzie-analyse, Jos Joosten en Thomas Vaessens voor de
moderne letterkunde. Alle auteurs bevestigden de indruk dat de teruglopende

1

TNTL 120 (2004) aflevering 4 (p. 289 e.v.). Graag wil ik Jan-Hein Furnée en Pim van Oostrum
bedanken voor hun waardevolle commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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studenten- en docentenaantallen een zware wissel hebben getrokken op het huidige
onderzoeksklimaat en dat die stagnatie zich op inhoudelijk niveau heeft vertaald in
een gebrek aan academische discussie. Hun voorstellen voor inhoudelijke
vernieuwing wenden zich over het algemeen af van de tekstimmanente benadering
en tenderen naar een discipline-overschrijdende aanpak. Er wordt onder meer
gepleit voor een grotere aandacht voor de performatieve werking van een tekst
(Fraeters), een meer cultuurhistorische invulling van het vak (Leemans), een sterkere
nadruk op de beleefde ervaring van de tekst (De Roder) en een grotere mate van
2
theoretische reflectie en diversiteit (Joosten en Vaessens). Al valt uit de bijdragen
weliswaar geen overkoepelende visie te destilleren (en die is volgens sommigen
ook helemaal niet wenselijk), de eerste aanzet van de gastredacteurs om het debat
weer te doen terugkeren in de neerlandistiek, kan geslaagd worden genoemd.
De negentiende eeuw is in dit spraakmakende nummer helaas grotendeels buiten
3
beeld gebleven. Dat is vooral jammer, omdat op dit terrein de afgelopen vijf jaar
twee imposante chefs d'oeuvre zijn verschenen: Een bedachtzame beeldenstorm
(1999) van Willem van den Berg en Nederlandse literatuur in de romantiek (2004)
van Marita Mathijsen. Beide bundels bevatten de neerslag van een kwart eeuw
letterkundig onderzoek naar het tijdvak dat als een scharnier fungeert tussen de
oudere en moderne letterkunde: institutioneel gezien behoren de
negentiende-eeuwers tot de afdeling moderne letterkunde, maar methodologisch
4
en inhoudelijk is er meer verwantschap met de oudere historisch letterkunde. In
Van den Bergs boek zijn ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam veertien langere artikelen samengebracht uit de periode
1975-1999, terwijl Mathijsen achtentwintig kortere en langere studies heeft gebundeld
uit de periode 1975-2004. Voor dergelijke ondernemingen kun je alleen maar grote
bewondering hebben: iedereen die deze boeken ter hand neemt, weet dat beide
auteurs de onderzoeksagenda van de negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde
in belangrijke mate hebben bepaald en in die zin school hebben gemaakt. De auteurs
reiken bovendien tal van aanknopingspunten aan voor het verder exploreren van
bepaalde deelonderwerpen en dagen een nieuwe generatie onderzoekers uit om
de uitgezette sporen verder te volgen. Beide studies geven dan ook ruimschoots
aanleiding positie te kiezen in het bovengenoemde debat over de toekomst van de
letterkundige neerlandistiek.

2
3

4

Fraeters 2004; Leemans 2004; De Roder 2004; Joosten en Vaessens 2004.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat in de statistische gegevens waarop Joosten en
Vaessens hun bevindingen baseren, ook artikelen op het terrein van de negentiende-eeuwse
letterkunde zijn verwerkt. Zij bekeken en analyseerden de wetenschappelijke productie van
de afgelopen drie jaar in drie specialistische tijdschriften: Nederlandse letterkunde, TNTL, en
Neerlandistiek. nl. Zie Joosten en Vaessens 2004.
De Tachtigers vormen in de literatuurgeschiedschrijving meestal het breukvlak tussen de
negentiende en twintigste eeuw. Voor kritiek op het hanteren van zo'n ‘korte negentiende
eeuw’ (1800-circa 1880), zie Mathijsen 1992: 40.
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2 Storm en romantiek
Wat hebben de beide auteurs de lezers te bieden? Om met de buitenkant van het
meest recente overzichtswerk van Mathijsen te beginnen: de kaft toont een schilderij
van Johannes Tavenraat uit 1843, getiteld ‘Onweer’. We zien een woest en verlaten
landschap, waar een storm overheen raast. Gele bliksemschichten raken de
grauwgroene boomtoppen, terwijl een eenzame geit zijn weg over dit ruige terrein
zoekt. Deze voorstelling roept bij de toeschouwer een gevoel van isolement,
noodlottigheid en wanhoop op: het is nauwelijks voorstelbaar dat enig levend wezen
dit kolkende natuurgeweld zou kunnen trotseren.
Niet voor niets heeft Mathijsen gekozen voor een afbeelding die gemakkelijk in
verband kan worden gebracht met de Hollandse Romantiek. De titel van haar boek,
Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880, geeft al aan dat de Romantiek
het belangrijkste kader vormt waarbinnen zij de literatuur uit de genoemde periode
wenst te plaatsen. Hoe controversieel de term ‘Romantiek’ in de loop van de tijd
ook is geworden, dat maakt het volgens haar nog niet zinloos om er bepaalde
tendensen mee aan te duiden die tot uitdrukking kwamen in de kunsten, zoals een
versterkte vrijheidsdrang, hartstochtelijkheid en verbeeldingskracht, zo licht ze haar
beweegredenen in een inleiding (‘Expositie’) toe. Het heeft volgens Mathijsen echter
geen zin om deze karakteriseringen op een overspannen manier over het
tijdsgewricht en met name de Nederlandse letterkundige productie heen te leggen,
want dan kan slechts het geijkte beeld bevestigd worden dat deze weinig romantisch
was ten opzichte van die uit het buitenland. Dan wordt van de Nederlandse literatuur
een ‘geketende albatros’ gemaakt die slechts geklapwiekt zou hebben met haar
5
vleugels en nooit van de grond los zou zijn gekomen. In plaats daarvan zouden we
de negentiende-eeuwers zelf moeten laten spreken, die de term ‘romantisch’ steevast
toekenden aan werken en groepen auteurs die bepaalde kenmerken
gemeenschappelijk hadden, zoals het doorbreken van genre- en vormregels, het
introduceren van historische stof en het werken met contrastrijke voorstellingen.
Dan blijkt dat de Nederlandse letterkunde wel degelijk romantische trekken vertoonde.
Het is volgens Mathijsen van belang om daarbij oog te hebben voor de bredere
context waarbinnen de romantiek zich manifesteerde. Ze pleit ervoor om de
negentiende eeuw te zien als een tijdvak van tegenstrijdigheden, waarin romantische
verbeeldingskracht gelijktijdig gepaard ging met een grote hang naar regulering:
hartstocht en beheersing vochten beurtelings om de heerschappij. De negentiende
eeuw was niet slechts de eeuw van de romantische artiest, maar evenzeer van de
vooruitstrevende burger, die het gemeenschappelijke belang boven het individu
verhief, en van de domineedichter, die streefde naar een maatschappij waarin
harmonie en rust heerste. Deze drie prototypen hadden elk hun eigen omgang met
de hartstochten. De romanticus vertegenwoordigde de ongebreidelde hartstocht
die tot de ondergang kon leiden, de ondernemende burgerman controleerde zijn
hartstochten en richtte deze op een betere maatschappij, terwijl de zedenprekende
dominee de beteugeling van overdaad en chaos propageerde. De Romantiek

5

Mathijsen verwijst hier naar een veelgeciteerde beeldspraak van Gerard Brom. Zie Mathijsen
2004: 22.
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bestond als een kunstvorm of stijlmiddel waarin deze tegengestelde bewegingen
tot uitdrukking kwamen: ze vormde volgens Mathijsen de artistieke verwerking van
de tegenstrijdigheden die de burger in zijn streven naar harmonie tegenkwam.
Wie na deze vlammende, provocerende inleiding een verdere uitwerking van deze
verleidelijke these verwacht, komt bedrogen uit. Wat volgt is namelijk een brede,
zeer gevarieerde selectie uit de publicaties die Mathijsen de afgelopen decennia
heeft gepubliceerd in media voor uiteenlopende publieken, waaronder NRC
Handelsblad, Ons Erfdeel, Nederlandse letterkunde en Bzzlletin. Om een zekere
eenheid te creëren zijn de artikelen, die alle voor deze bundel zijn herzien,
gerangschikt in zes delen. Alleen het eerste deel, getiteld ‘Romantiek, een
spookwoord’, is in feite gewijd aan ‘romantische’ uitingen in het Nederlandse literaire
landschap. Het tweede deel, ‘Beeld versus beeld’ is gecentreerd rondom
beeldvormingskwesties en bevat een poging tot rehabilitatie van de negentiende
eeuw door de bestaande beeldvorming te corrigeren. Het bevat onder meer
Mathijsens inaugurele rede uit 2000, waarin zij de gedachte bestrijdt dat
negentiende-eeuwse literatuur slechts een documentaire waarde zou bezitten - op
deze tekst kom ik straks uitvoerig terug. Daarna is er een afdeling over het breed
opgevatte literaire leven, ‘De brede weg’, waarin we onder meer kunnen lezen over
negentiende-eeuwse spellingsregels en literaire tijdschriften, gevolgd door een
gedeelte over leesopvattingen, ‘Lezen als deugd’. In ‘Naar het woord’ staan
tekstinterpretaties centraal en in ‘Naar de man’ zijn biografische stukken geselecteerd
over Kneppelhout, Gerrit van de Linde, Tollens en HaverSchmidt. Het geheel wordt
besloten met een korte uitleiding (‘Coda’), waarin Mathijsen terugkeert naar de these
uit de inleiding en concludeert dat de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur
wel degelijk ‘romantische’ trekken vertoonde.
Het is jammer dat Mathijsen deze, op zichzelf interessante en provocerende these,
niet systematisch heeft uitgewerkt. Ze probeert deze nu op te leggen aan een
heterogene verzameling artikelen, die niet met het oog op een onderbouwing van
deze these werden geschreven en die op hun beurt weer onder zijn gebracht in
subafdelingen die weinig logische samenhang vertonen. Lang niet altijd is duidelijk
6
waarom bepaalde artikelen in bepaalde subdelen geplaatst zijn. Bij alle lof die deze
onderneming verdient, is de kritiek dan ook gerechtvaardigd dat de bundel als geheel
weinig samenhang vertoont, terwijl deze door de auteur zelf wel gesuggereerd wordt.
Vooral de titel is uiterst misleidend. Zo is er het evidente bezwaar dat slechts een
klein gedeelte van het boek over als romantisch bestempelde literatuur handelt,
terwijl de literatuur uit de periode 1850-1880 vrijwel geheel onbesproken blijft. Het
is bovendien nog maar de vraag of de kwalificatie ‘romantisch’ van toepassing is
op auteurs en hun geschriften in de periode 1840-1880, zelfs al wordt deze op een
7
uiterst rekkelijke wijze gebruikt. De frictie is mede het gevolg

6

7

De artikelen ‘De aanval op de prulpoëten. De rol van tijdschriften in het Nederlandse
poëziedebat tussen 1825-1840’ en ‘De Belgische opstand als spelbreker voor het editeren’
die in het tweede deel (Beeld versus beeld) zijn opgenomen, waren veel beter op hun plaats
geweest in het daaropvolgende deel, ‘De brede weg’. Dat geldt ook voor het artikel over
‘Literaire subsidies in de negentiende eeuw’, dat nu in de afdeling ‘Lezen als deugd’ is
opgenomen.
Van den Berg heeft er op gewezen heeft dat voor de periode 1840-1880 nog uitgezocht moet
worden in hoeverre in de tijdschriften en verhandelingen de discussie over de Romantiek
wordt voortgezet en welke auteurs daarin worden genoemd. Zie diens ‘Kanttekeningen bij de
letterkundige Romantiek’. In: Van den Berg 1999a: 41-62, met name 52.
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van het feit dat Mathijsen twee publieksgroepen tegelijkertijd wil bedienen: het boek
is enerzijds de wetenschappelijke neerslag van Mathijsens jarenlange productiviteit
en zal om die reden vooral in wetenschappelijke kringen gebruikt gaan worden.
Anderzijds beoogt het nadrukkelijk een breder publiek aan te spreken. Dat vertaalt
zich in een aanstekelijke vertelstijl en meeslepende artikelen. Prachtig vind ik
bijvoorbeeld haar interpretatie van het verhaal ‘Waanzinnig Truken’, waarin auteur
Johannes Kneppelhout het autistische meisie Truken zelfmoord laat plegen.
Schitterend is ook de wijze waarop ze de lezer mee weet te voeren in de
8
pedagogische en homo-erotisch getinte jongensvriendschappen van Kneppelhout.
De vertaalslag naar het brede publiek heeft echter ook een aantal nadelen. Zo
leidt deze in de ogen van de academicus tot een te beknopt notenapparaat én te
grote denk- en redeneersprongen. Zo poneert Mathijsen herhaaldelijk stellingen die
nergens worden onderbouwd. In haar uitleiding concludeert Mathijsen bijvoorbeeld,
uit het niets, dat ze heeft laten zien dat de buitenlandse literatuur in de eerste helft
van de negentiende eeuw minder romantisch is dan doorgaans gesteld wordt en
dat het burgerlijke moralisme van Nederland ook de kunst in Duitsland en Engeland
beheerste (Mathijsen 2004: 305). Haar these drijft echter feitelijk op de omgekeerde
gedachte, namelijk dat de Nederlandse literatuur, hoe huiselijk ook, romantischer
is dan doorgaans gedacht wordt.
Als iemand zijn wenkbrauwen zal fronsen, reeds bij het zien van de kaft, maar
zeker na het lezen van met name de in- en uitleiding van Mathijsen, dan is het wel
Van den Berg. Bij hem treffen we niets van de Sturm und Drang-boodschap die
Mathijsen haar lezers wil meegeven en die zo treffend wordt verbeeld door de
illustratie op de kaft. Hij is weliswaar de Romantiek-specialist bij uitstek als het gaat
om de Nederlandse negentiende-eeuwse letterkunde, maar niet omdat hij betoogd
heeft dat deze stroming het letterkundige leven hier ontwrichtte. Integendeel, hij
staat juist bekend als degene die getracht heeft aan te tonen dat er niet kan worden
gesproken van een zelfstandige Nederlandse bijdrage aan de Europese Romantiek.
Hooguit was er tussen 1830 en 1840 sprake van een ‘epigonenromantiek’, waarbij
Nederlandse schrijvers zich aan buitenlandse succesauteurs spiegelden. Maar zelfs
9
daar moeten we ons volgens Van den Berg niet te veel van voorstellen. En hoewel
de stormmetafoor ook voorkomt op het titelblad van zijn verzamelde oeuvre, wordt
daar iets volstrekt anders mee bedoeld. De titel, Een bedachtzame beeldenstorm,
verwijst enerzijds naar de bedachtzame, bespiegelende ondertoon die kenmerkend
is voor al het werk van Van den Berg. Anderzijds refereert deze zowel aan de
revolutionaire werking van veel van zijn publicaties: met zijn begripshistorische
onderzoek naar de term ‘romantisch’ en zijn verkennende artikelen op het terrein
van de genootschappelijkheid en de orale traditie van de negentiende eeuw heeft
hij ons beeld van het letterkundige leven van dat tijdvak ingrijpend en blijvend
veranderd.
Compositorisch vind ik Een bedachtzame beeldenstorm inzichtelijker en ge-

8

9

‘Een romantische en realistische interpretatie van “Waanzinnig Truken”’ en ‘Kneppelhout, zijn
ideeën over de vriendschap en zijn jongenvriendschappen’. In: Mathijsen 2004: 207-214 en
257-266.
Zie Van den Berg, ‘Kanttekeningen bij de letterkundige Romantiek’. In: Van den Berg 1999a:
41-62, met name 50, Van den Berg 1990 en Van den Berg 1992: 32-33.
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slaagder dan de studie van Mathijsen. De redactie (waar Mathijsen overigens deel
van uitmaakte) heeft gekozen voor een indeling in vier rubrieken, waarin steeds één
aspect uit het onderzoek van Van den Berg centraal staat. Het opent met twee
klassiek geworden artikelen over het misbruik van de termen ‘preromantiek’ en
‘romantiek’ door literatuurhistorici. De tweede rubriek, ‘Genootschappelijkheid’ is de
neerslag van Van den Bergs grote werkzaamheid sinds de jaren tachtig op het
terrein van de literaire instituties. Hierin vinden we een artikel over Jacob van
Lenneps verbondenheid aan het Athenaeum Illustre, de voordrachtskunst in
rederijkerskamers, de eerste gratis uitleenbibliotheek van het Nut in Haarlem en het
Koninklijk Instituut (Tweede Klasse) van Lodewijk Napoleon. In de derde rubriek,
‘Genres’ vinden we twee belangwekkende bijdragen over de briefroman. Een duidelijk
hoogtepunt biedt het artikel over epistolariteit, waar tal van vermakelijke en
instructieve passages uit briefromans worden geciteerd. In de rubriek ‘Literaire
verhoudingen’ vinden we ten slotte biografisch getinte opstellen over een conflict
tussen Jacob Geel en Nicolaas Beets, een controverse tussen de Zwitserse predikant
Heidegger en de Franse geleerde Huet, het ‘wonderkind’ Van Goens en het
Nederlandbeeld van Lodewijk Napoleon.
Van den Bergs boek mikt, anders dan dat van Mathijsen, uitsluitend op een publiek
van ingewijden en academici en dat maakt dat hij geen concessies hoeft te doen
aan zijn lezers. De artikelen zijn gelardeerd met veel voetnoten die getuigen van
een enorme belezenheid en soms kleine studies op zich zelf zijn. Een bedachtzame
beeldenstorm besluit met een lijst van alle publicaties van Van den Berg, wat de
lezer eraan herinnert dat Van den Bergs totale oeuvre nog veel omvangrijker is dan
het hier gepresenteerde. Zo'n bibliografie had ik ook graag in het werk van Mathijsen
gezien, maar daar zal in de toekomst ongetwijfeld in worden voorzien.

3 Literaire tekst versus ‘buitenliteraire’ tekst
In veel opzichten staan de werkwijzen van Mathijsen en Van den Berg diametraal
tegenover elkaar. Mathijsen houdt van de grote greep, zonder zich te veel te
bekommeren om de theoretische ballast die het gebruik van bepaalde termen zoals
‘de Romantiek’ of ‘het realisme’ met zich meebrengt. Ze schetst vaak eerst de grove
contouren van een bepaalde problematiek om deze vervolgens toe te lichten aan
de hand van literaire voorbeelden. De kracht van Van den Berg lig veeleer in het
sluipende correctief. Hij wikt en weegt het gebruik van beladen termen zorgvuldig
en voorziet zijn artikelen van een topzwaar notenapparaat. Zijn bevindingen
presenteert hij altijd met het nodige voorbehoud. Meer dan eens verontschuldigt hij
zich voor het ‘al te gehaast doorvlooien van een archief’ of de ‘al te forse halen’
waarmee hij een bepaald thema heeft toegelicht. Zijn ‘taxaties’ hebben vrijwel altijd
10
een ‘voorlopig karaker’.
Opvallend is ook het grote verschil in persoonlijke betrokkenheid dat beide auteurs
in hun publicaties aan de dag leggen. Bij Mathijsen vinden we tal van
autobiografische ontboezemingen over de ontluikende liefde voor de negentiende

10

Zie bijvoorbeeld Van de Berg 1999a: 85, 104, 160 en Van den Berg 1999b: 24.
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eeuw tijdens haar studietijd en haar mooiste ervaringen als onderzoeker. Zo lezen
we dat haar adem stokte bij het zien van een foto van Jacob van Lennep en dat ze
een suizend achtbaansgevoel kreeg toen ze de onuitgegeven brieven van Gerrit
11
van de Linde, alias De Schoolmeester, ontdekte. Terwijl Mathijsen haar
bewondering voor bepaalde negentiende-eeuwse auteurs niet onder stoelen of
banken steekt en graag apologetisch te werk gaat, waagt Van den Berg zich zelden
aan subjectieve kwalificaties. Eerherstel voor een auteur of diens oeuvre is nimmer
het hoofddoel van diens betoog, al heeft ook hij uiteraard zo zijn favorieten.
De genoemde verschillen kunnen allemaal worden teruggevoerd op een
fundamenteel andere houding ten opzichte van de literaire tekst. Grofweg zou je
kunnen zeggen dat Mathijsen de fascinatie voor en de interpretatie van de tekst
centraal stelt, terwijl Van den Bergs werkwijze zich kenmerkt door een grote aandacht
voor ‘de tekst’ rondom de tekst ofwel de ‘buitenliteraire’ tekst. Daarmee bedoel ik
twee dingen. In de eerste plaats heeft Van den Berg van meet af aan een grote
belangstelling getoond voor het discours over literaire teksten ofwel de manier
waarop in aanverwante publicaties, zoals tijdschriftrecensies,
literatuurgeschiedenissen en poëticale verhandelingen is gesproken over de
letterkunde of literatuur. Al ver voordat de begripsgeschiedenis bij historici van de
grond kwam, doorploegde Van den Berg vele verhandelingen om na te gaan wat
er in de tijd zelf met bepaalde letterkundige termen precies werd bedoeld en zo
12
doende een a-historisch gebruik ervan onder literatuurhistorici terug te dringen.
Van deze werkwijze getuigen bijvoorbeeld Van den Bergs dissertatie De
ontwikkeling van de term ‘romantisch’ en zijn varianten in Nederland tot 1840 uit
1973 en zijn invloedrijke artikelen ‘De preromantiekconceptie in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis’ (1976) en ‘Kanttekeningen bij de letterkundige Romantiek’
13
(1984). Zo liet hij zien dat de term ‘preromantiek’ achteraf als een predicaat op de
tweede helft van de achttiende eeuw is geplakt, hetgeen ons begrip van dat tijdvak
14
eerder heeft versluierd dan verhelderd. Verhandelingen over de letterkunde
vormden ook de belangrijkste bronnen voor een reeks proefschriften die onder zijn
supervisie tot stand kwam. Zo werd onder meer onderzoek verricht naar de
eigentijdse invulling en waardering van de huiselijke poëzie tussen 1800 en 1840
(Ellen Krol), de vaderlandse poëticale discussie in de periode 1775-1825 (Jan
Oosterholt), het gebruik van de term ‘realisme’ (Toos Streng) en de literaire kritieken
15
van Willem Kloos (Micky Cornelissen). Wim van den Berg zelf onderstreepte zijn
liefde voor teksten over literatuur nog eens bij zijn afscheidsrede van 12 november
1999. De titel daarvan luidde, heel toepasselijk, Over literatuur en behelsde een
nauwgezette verkenning van de termen ‘literatuur’ en ‘letterkunde’ in comparatistisch
en nationaal perspectief (Van den Berg 1999b). Ook de ondertitel van zijn verzamelde
werk, dat op dezelfde dag verscheen, weerspiegelt zijn hang naar reflectie over het
letterkundige leven: Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en
negentiende eeuw.
In de tweede plaats is het zwaartepunt van Van den Berg in de loop der jaren

11
12
13
14
15

Zie bijvoorbeeld Mathijsen 2004: 73 en Mathijsen 2003: 11.
Vgl. Krol 2001: 43.
Beide artikelen zijn opgenomen in Van den Berg 1999a: 13-39 resp. 41-62.
Zie diens ‘Kanttekeningen bij de letterkundige Romantiek’. In: Van den Berg 1999a: 41-62.
Krol 1997; Oosterholt 1998; Cornelissen 2001; Streng 1995.
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steeds meer verschoven naar de omgeving waarbinnen teksten tot stand kwamen,
ofwel zoals hij het naar eigen zeggen in ‘foeilelijk jargon’ eens uitdrukte: ‘de
socioculturele communicatiesituatie, waarin literatuur werd geproduceerd en
geconsumeerd’ (Van den Berg 1992: 33). Te denken valt daarbij aan
uitleenbibliotheken, uitgeverijen, onderwijsinstellingen, genootschappen,
leesgezelschappen en rederijkerskamers. En ook op dit terrein kwamen diverse
proefschriften (mede) onder zijn toezicht tot stand, zoals dat over letterkundige
genootschappen tussen 1750 en 1800 (Marleen de Vries), de uitgave van de literaire
serie (Lisa Kuitert), kunstkringen (Ton van Kalmthout), vrouwentijdschriften (Lotte
16
Jensen) en rederijkerskamers (Oscar Westers).
Nu heeft ook Mathijsen belangwekkende bijdragen geleverd op het terrein van
de institutionele inbedding van de literatuur. Ze schreef onder meer over literaire
17
overheidssubsidies, de tijdschriftcultuur en leesgezelschappen. In kwantitatief
opzicht winnen echter de bijdragen het waarin ze de literaire teksten zelf als
uitgangspunt neemt voor een beschouwing. Als sleuteltekst kan Mathijsens
inaugurele rede uit 2000 gelden, ‘De mythe terug. Negentiende-eeuwse literatuur
als travestie van maatschappelijke conflicten’. In haar betoog trekt ze fel van leer
tegen de verschillende mechanismen die literatuurwetenschappers sinds de jaren
zeventig in het geweer hebben gesteld tegen de aanklacht dat hun werk niet
wetenschappelijk genoeg zou zijn. De een zocht zijn heil in ‘een soort
neopositivistische materiaalverzamelingen’, terwijl de ander een ‘theoretisch
18
schaamlapje’ voor het werk hing. De verderfelijkste was echter degene die geen
vertrouwen meer leek te hebben in de literatuur zelf en daarom zijn heil zocht in de
bestudering van wat anderen over literatuur gezegd hadden, dus ‘tweemaal de hoek
om’: ‘nauwkeurig onderzoekt hij jaargang na jaargang van tijdschriften om te
achterhalen hoe de nuances van bepaalde literair-historische begrippen zo
genuanceerd mogelijk weergegeven kunnen worden. Honderden literaire werken
19
worden geanalyseerd zonder dat iemand naar de gerecenseerde werken zelf kijkt’.
Van den Berg en de zijnen laten zich eenvoudig in deze typering herkennen.
Wat staat de literatuurhistoricus volgens Mathijsen dan wel te doen? Mathijsen
pleit voor een grotere aandacht voor de literaire teksten zelf door met sprankelende
en nieuwe interpretaties (of ‘mythes’) te komen die recht doen aan het specifieke
karakter van deze bronnen. Dat kan door literatuur te beschouwen als een travestie
van maatschappelijke conflicten. Daarmee bedoelt ze dat literatuur in staat is basale
conflicten en obsessies van de samenleving weer te geven in vorm en inhoud.
Bekende personages als Pieter Stastok uit Beets’ Camera Obscura en Jan Salie
uit Potgieters Jan, Jannetje en hun jongste kind representeren bijvoorbeeld
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De Vries 2001; Kuiten 1993; Van Kalmthout 1998; Jensen 2001; Westers 2003. Mathijsen
fungeerde als copromotor bij de dissertatie van Kuitert.
Zie bijvoorbeeld ‘Literaire subsidies in de negentiende eeuw?’ (1996); ‘Concurrentie voor De
Gids: Literaire tijdschriften tussen 1835 en 1845’ (1988); ‘Lezen in het verleden’ (1992). Deze
artikelen zijn alle opgenomen in Mathijsen 2004. Zie voorts Mathijsen en Wiskerke 1977-1985
en diverse hoofdstukken uit Mathijsen 1987.
Het ‘theoretische schaamlapje’ is een befaamde kenschetsing van Dick Halsema. Zie Mathijsen
2004: 74.
Geciteerd uit Mathijsen 2004: 74-75. Vgl. ook de passage over het ontbreken van een
inhoudelijke studie over de huiselijke of utilitaire poëzie op p. 128.
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de maatschappelijke angst voor stilstand en terugval in de chaos van de revolutietijd
die men vreesde. Het stereotype van de onanerende jongeling werd geassocieerd
met lafhartigheid en gebrek aan initiatief en stond symbool voor alles wat men verre
van zich wenste te houden. Bij Mathijsen vinden we dus een pleidooi om de literaire
bronnen te beschouwen als de bron bij uitstek om de preoccupaties van een bepaald
tijdsgewricht te doorgronden en om deze tegelijkertijd te beschouwen als een
wezenlijk element van diezelfde cultuur. De (literatuur-)historicus die de denkwijze
van een bepaald tijdperk, wil leren kennen en zich wil verdiepen in de algemene
fascinaties van een periode, is dan ook aangewezen op literaire bronnen die hun
eigen dynamiek kennen ten opzichte van de historische werkelijkheid.
Van den Berg versus Mathijsen: hoe is het mogelijk dat twee zulke grote
liefhebbers van de negentiende-eeuwse letterkunde er twee zulke fundamenteel
verschillende visies op de uitoefening van hun vak op na houden? Het antwoord op
die vraag ligt, zo laat zich uit bovenstaande uiteenzetting destilleren, in een volstrekt
andere waardering van de literatuur van die eeuw. Terwijl Mathijsen de gedichten
en verhalen van Tollens, Beets, Bosboom-Toussaint, HaverSchmidt en De
Schoolmeester met genoegen leest en herleest en een sterke betrokkenheid bij de
auteurs en hun werken toont, geeft Van den Berg ruiterlijk toe geen enkele
esthetische boodschap meer te hebben aan deze teksten. Hij rekent zichzelf niet
tot het ‘jubelende slag van neerlandici’, maar wordt gedreven door ‘de wens het
20
anders-zijn van literatuur uit het verleden zichtbaar te maken en te begrijpen’.
Het debat dat Van den Berg en Mathijsen in 1991 voerden op het symposium van
de Werkgroep Negentiende Eeuw over de kwaliteit van de negentiende-eeuwse
literatuur, is legendarisch. Van den Berg achtte het volstrekt zinloos om tegen beter
weten in zogenaamde literaire toppers aan te wijzen, of te beweren dat we ons voor
de Nederlandse bijdrage aan de internationale literaire romantiek geenszins hoefden
21
te schamen. Hij stond een brede cultuurhistorische invulling van het vak voor dat
het literaire bedrijf als geheel als zijn onderzoeksobject beschouwde. Zijn referent,
Marita Mathijsen, meende daarentegen dat we de literatuur zelf en de studie van
literariteit centraal moesten stellen. Toen al vreesde zij dat de literatuur zelf het
onderspit zou delven bij een (te) brede cultuurhistorische aanpak: ‘in de eeuw van
de instituties dreigt het onderzoek naar de literaire teksten zelf te verdwijnen.
Literair-historici worden pure historici en de literatuur wordt de dienstmaagd van de
geschiedenis’ (Mathijsen 1992: 39). Kopers tellen in klantenboeken, de verspreiding
van rederijkerskamers in kaart brengen, de rondgang van een boek in
leesgezelschappen achterhalen - dat alles was uiteraard wel zinvol, maar waar bleef
de literatuur? Literatuurhistorici moesten van Mathijsen weer terug naar de bron
waar het uiteindelijk om draaide: de literaire tekst. Hun taak was het om ze te
ontsluiten door toegankelijke edities te maken en ze te interpreteren tegen de
achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen. En de Nederland-
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Zie de bijdragen van Mathijsen en Van den Berg aan de bundel Mooi meegenomen. Over de
genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde (1997). Zie ook Mathijsens
‘Laudatio Tollens’, waarin ze schrijft dat ze behalve zichzelf niemand kent die beweest dat
hij Tollens voor zijn plezier leest (Mathijsen 2004: 291).
Van den Berg 1992. Citaten op 32-34.
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se romantiek waarvoor we volgens Van den Berg de vlag niet hoeven uit te hangen?
Die was er wel degelijk, zo betoogt Mathijsen nu, ruim tien jaar later, in Nederlandse
literatuur in de romantiek.

4 Identiteitsbehoud
Waar brengt dit ons ten opzichte van het huidige debat over de toekomst van de
letterkundige neerlandistiek? De hierboven beschreven oppositie tussen Van den
Berg en Mathijsen lijkt verdacht veel op het vraagstuk waar de huidige generatie
letterkundige neerlandici momenteel mee worstelt: moeten we een contextgerichte
aanpak prefereren met het reële gevaar van het verdwijnen van het eigen vakgebied
of moeten we de letterkundige neerlandistiek redden van het opgaan in bredere
disciplines zoals de mediëvistiek of cultuurgeschiedenis?
Fraeters en Leemans zijn beiden voorstanders van de eerste optie en juichen het
aangaan grote discipline- en grensoverstijgende onderzoeksverbanden toe, zelfs
wanneer die het einde van de letterkundige neerlandistiek inluiden. Zulke
samenwerkingsverbanden zijn meestal vruchtbaar, maar ze zijn tegelijkertijd
confronterend als het om de inhoudelijke aandacht voor literaire teksten gaat, omdat
die bij een dergelijke aanpak onthutsend ver naar de achtergrond kan verdwijnen.
Treffende illustraties daarvan zijn twee artikelenbundels die kort na elkaar in
november 2004 zijn verschenen: Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische
opstellen voor Joost Kloek en Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje
Wolff en Aagje Deken. Het loont dan ook de moeite iets langer bij beide publicaties,
die hoofdzakelijk de achttiende en negentiende eeuw betreffen, stil te staan.
Eerstgenoemde bundel werd aangeboden bij het afscheid van Joost Kloek als
hoogleraar Sociale geschiedenis van de literatuur aan de Universiteit Utrecht en
bevat een gevarieerd palet aan artikelen van de hand van neerlandici, kunsthistorici,
anglisten, boekhistorici en cultuurhistorici. In navolging van de leermeester gaat de
aandacht van de meesten uit naar aspecten van het ‘buitenliteraire’ leven, zoals
recensies, uitgeverijpolitiek en leesgezelschappen. Dat de inhoud van letterkundige
teksten naar de achtergrond verdwijnt, is een logisch gevolg van de
aandachtsverschuiving naar productie- en consumptiegerelateerde vraagstukken.
Het meest extreme voorbeeld daarvan is misschien wel Berry Dongelmans’ artikel
over de ‘paratekst van de roman Sara Burgerhart’, waarin de presentariegeschiedenis
van deze roman beschreven wordt aan de hand van overgeleverd
advertentiemateriaal, de herdrukken en de bladspiegels (Dongelmans 2004). Zonder
ook maar iets af te willen doen aan de kwaliteit van deze of andere bijdragen, bekruipt
mij als lezer toch het lichte gevoel van onbehagen dat we nu we heel ver van de
teksten zelf afdrijven. Een gevoel van gemis aan inhoudelijke analyses is zelfs bij
mederedacteur Gert-Jan Johannes te bespeuren, die in zijn inleiding bij de bundel
een oproep doet om zo nu en dan weer terug te keren naar de literaire werken. Hij
spoort zijn collega-onderzoekers aan om ‘de lezer weer eens wat vaker bij de hand
22
[te nemen] langs bepaalde gedichten, novellen, romans of essays’.
Ook in Onbreekbare Burgerharten komt de literatuur zelf nauwelijks aan bod.

22

Zie diens ‘Ten geleide’. In: Johannes e.a. 2004: 16.
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Deze bundel heeft als doel om tweehonderd jaar na het overlijden van Wolff en
Deken het onderzoek naar dit beroemde schrijfstersduo weer nieuw leven in te
blazen. Opvallend veel bijdragen zijn van de hand van historici en concentreren
zich op het canoniseringsproces en de receptie van de werken van Wolff en Deken.
Er is bijvoorbeeld aandacht voor Johanna Nabers biografie van Wolff en Deken, de
visie van de negentiende-eeuwse literatuurcriticus Conrad Busken Huet op het
schrijfstersduo en de aanwezigheid van hun werken in het Haags
Damesleesmuseum. In slechts vier van de in totaal achttien artikelen staat de inhoud
van een of meerdere werken van Wolff en Deken centraal. Een welkome afwisseling
biedt dan ook uitgerekend het artikel van Joost Kloek, die een aanstekelijk pleidooi
houdt voor tegendraadse herlezingen van Cornelia Wildschut en Willem Leevend,
23
twee briefromans die altijd in de schaduw van Sara Burgerhart hebben gestaan.
Ik verwacht dat de explosieve aandacht voor de ‘buitenliteraire’ tekst, die zoveel
nieuwe onderzoeksterreinen heeft aangeboord, ook een tegengestelde reactie op
zal gaan roepen: geleidelijk aan zal weer een behoefte ontstaan aan meer
tekstgecentreerde studies. In tegenstelling tot Fraeters en Leemans ben ik dan ook
van mening dat de decentraliserende beweging er één is die gepaard zal gaan met
een terugkeer naar de tekst zelf, en, sterker nog, dat die terugkeer absoluut
noodzakelijk is als men de letterkundige neerlandistiek in leven wil houden - en
daarvan ben ik een fervent voorstander. Ik vind het eerlijk gezegd onbegrijpelijk dat
er stemmen opgaan om de studie Nederlands op te laten gaan in andere
24
vakgebieden. Een ieder zichzelf respecterend land zou het universitair onderwijs
in de eigen taal en letterkunde toch de hoogste prioriteit moeten geven? Een klein
land als Denemarken, waar de tweehonderdste verjaardag van sprookjesverteller
H.C. Andersen onlangs aanleiding was voor een groots volksfeest, laat wat dat
25
betreft nog een groter gevoel van eigenwaarde zien.
Behalve dit soort maatschappelijk ingegeven argumenten zijn er ook tal van
wetenschappelijke argumenten. Zowel neerlandici als historici zullen erkennen dat
literaire teksten belangrijke bronnen kunnen zijn voor het doorgronden van de denken leefwijzen van een bepaalde cultuur en dat ze die cultuur mede vorm gaven.
Over het algemeen zullen neerlandici bij het benaderen van die bronnen ech-

23
24
25

Zie Kloek 2004. Voor een meer uitvoerige bespreking, zie Jensen 2005.
Zie bijvoorbeeld Leemans 2004: 312-313.
Vgl. Joosten en Vaessens 2004: 312. Het crisis-gevoel is wel begrijpelijk tegen de achtergrond
van de dalende studentenaantallen en de explosieve toename van discipline-overschrijdende
studies, zoals Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts & Sciences, die veel studenten bij de
traditionele studies wegkapen. Dat wil echter nog niet zeggen dat afdelingen Nederlands
daarmee overbodig zouden zijn geworden. Het vergt, wat betreft de inrichting en organisatie
van het onderwijs, hooguit een aanpassing die beter aansluit bij het huidige BaMa-stelsel,
waarin variëteit in het onderwijsaanbod (discipline-overschrijdende vakken) en diversiteit van
het studentenaanbod toonaangevend zijn geworden. In de eerste plaats zou Nederlands een
veel actievere rol kunnen gaan vervullen bij het ontwikkelen van instituutsbrede vakken zoals
literaire theorie, algemene cultuurwetenschappen en wetenschapsfilosofie (toegespitst op de
geesteswetenschappen) om studenten daarmee te interesseren voor een vervolgtraject in
de neerlandistiek. Misschien zou Nederlands daarin zelfs een sleutelrol kunnen gaan vervullen
als een soort ‘centrale interopleiding’, vergelijkbaar met het begrip ‘centrale interfaculteit’. In
de tweede plaats zouden, zoals ook Leemans voorstelt, faculteiten over kunnen gaan tot het
aanstellen van instituutsbrede docenten, die voor een deel een neerlandistische achtergrond
hebben en die onderwijs kunnen geven op verschillende gebieden, passend bij hun expertise
(Leemans 2004: 313).
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ter eerder geneigd zijn oog te hebben voor de letterkundige tradities, vormen,
narratieve structuren en genre-gebonden conventies van bepaalde voorstellingen,
terwijl de primair als historicus opgeleide onderzoeker vooral de documentaire
waarde ervan zal benadrukken (uitzonderingen daargelaten). De meerwaarde van
de letterkundige neerlandistiek als zelfstandige discipline ligt dan ook in de grotere
26
mate van ‘gevoeligheid’ voor de ‘literariteit’ van teksten en hun interne dynamiek.
Een terugkeer naar de literaire tekst impliceert echter geenszins het buitensluiten
van de buitenliteraire tekst. Integendeel, het is veeleer een kwestie van het
zwaartepunt dat men kiest. De literaire tekst kan slechts begrepen worden in
samenhang met de (buiten)tekstuele omgeving waarin deze tot stand gekomen is,
maar hoeft daarin niet op te lossen. Wanneer het uitgangspunt opnieuw bij de teksten
zelf komt te liggen, is een versterkte aandacht voor methodologie of theorie echter
27
een noodzakelijke voorwaarde, of, anders gezegd, ‘preliminair’. Evenals de inleiders
van het themanummer, Van Alphen en Korsten, constateren Joosten en Vaessens
dat kritische reflectie op de gehanteerde theoretische uitgangspunten en
onderzoeksmethodieken in de analyse van Nederlandse literaire teksten over het
algemeen nauwelijks een rol speelt en dat nieuwe benaderingen zoals seksualiteiten genderstudies en New Historicism hier nauwelijks voet aan de grond hebben
gekregen (Van Alphen en Korsten 2004: 290). Liever, zo stellen zij, gaat men op
dezelfde pragmatische voet verder: men boort weliswaar nieuwe thema's aan, maar
stelt de aard van neerlandistische literatuurbenadering nauwelijks ter discussie.
Om op dit punt weer terug te keren naar de twee hoofdrolspelers van dit artikel:
hoewel de benaderingswijzen van Van den Berg en Mathijsen enkele cruciale
verschillen kennen, bestaat er precies op dit punt een opvallende overeenkomst
tussen beiden. In hun verzamelde werken is namelijk geen enkel spoor van
theorievorming terug te vinden. Mathijsen vermijdt zelfs bewust iedere vorm van
‘theoretische rompslomp’ en drijft lustig de spot met onderzoekers die nog een
poging wagen hun werk van een theoretisch raamwerk te voorzien. Haar
anti-theoretische standpunt komt het sterkste tot uitdrukking in haar pleidooi om een
geschiedenis van de negentiende-eeuwse literatuur te schrijven ‘zonder
28
vooroordelen, uitgaande van de feitelijke eigentijdse beleving’. Het lijkt erop dat
Mathijsen zich hier zelf schuldig maakt aan de neopositivistische houding die ze bij
anderen zo verfoeit. Ze vertoont in elk geval weinig affiniteit met historici die
benadrukken dat geen enkele geschiedschrijving waardenvrij is, stoelt op subjectieve
keuzes en gestuurd wordt door de preoccupaties van de eigen tijd. Haar wens om
de historische praktijk zo ‘objectief’ mogelijk te benaderen, lijkt bovendien haaks te
staan op haar verder zo welkome oproep tot meer let en durf bij het interpreteren
van bronnen en het creëren van nieuwe mythes.

26
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In tegenstelling tot Remieg Aerts geloof ik niet dat Mathijsen ‘nu wel zal erkennen dat de
negentiende-eeuwse literatuur nu nog hoofdzakelijk documentaire waarde zou hebben en
dat wat de moderne lezers nog zou kunnen boeien in de negentiende-eeuwse literatuur er
door Mathijsen nu wel is uitgehaald’ (zie Aerts 2004: 108). Alles hangt af van de vraagstellingen
waarmee men de literatuur onder de loep neemt; nieuwe vraagstellingen kunnen een
onverwachtse en hernieuwde belangstelling voor vergeten gewaande teksten met zich
meebrengen.
Vgl. Joosten en Vaessens 2004: 351.
Het eerste citaat is afkomstig uit het door Vantilt uitgegeven persbericht over Nederlandse
literatuur in de romantiek. Zie voor de andere uitspraken Mathijsen 2004: 74 en 23.
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Voor de volgende generatie onderzoekers ligt de uitdaging mijns inziens in een
centralere rol voor de inhoud van teksten in combinatie met een versterkte aandacht
voor de theorievorming en een kritische reflectie op de eigen methodologie. Wie wil
voorkomen dat de negentiende-eeuwse literatuur louter historisch-documentaire
waarde krijgt toegeschreven, zal de teksten zelf weer tot leven moeten roepen en
de bespreking ervan in een zinvol methodologisch kader moeten plaatsen. Zo zou
de onderzoeker positie kunnen kiezen in de theoretische debatten omtrent het New
Historicism, waarin de dynamische relatie tussen literaire tekst en ‘con-text’ tot het
29
uiterste doordacht en geproblematiseerd wordt. Inspirerend is ook de reeks van
‘cultural questions’ die Stephen Greenblatt formuleerde over de relatie tussen de
literaire tekst en culturele praktijken, zoals de vraag naar de specifieke
aantrekkingskracht van bepaalde teksten op contemporaine lezers en de sociale
vooronderstellingen die ten grondslag liegen aan de tekst en die de tekst gelijktijdig
30
articuleert.
Ik wil hiermee niet zeggen dat het heil uitsluitend uit de poststructuralistische hoek
zou moeten komen, zeker niet wanneer deze leidt tot een absolutistische opheffing
tussen literatuur en niet-literatuur. In tegenstelling tot de belangrijkste
vertegenwoordiger van het New Historicism, Greenblatt, ga ik er namelijk van uit
dat er wel degelijk ‘een specifieke zone’ is die ‘als literair wordt afgebakend en
gelegitimeerd’, en dat de literatuur een duidelijke rol en functie inneemt ten opzichte
van andere ‘systemen’ of ‘velden’ - al zijn de grenzen uiteraard niet altijd even scherp
31
te trekken. De nadruk die de New Historicists leggen op de dynamiek van de tekst
in een bepaalde context en het perspectief dat de tekst ons daarmee verschaft op
die context (en vice versa), biedt echter wel aanknopingspunten. Juist het
maatschappijgerichte karakter van de negentiende-eeuwse letterkunde en de
daarmee voortdurend gepaard gaande discussie over de vraag wat specifieke
teksten al dan niet literair en inhoudelijk de moeite waard maakt, nodigt immers uit
tot een meer op de theorie geënte reflectie over de specifieke rol van deze teksten
temidden van andere teksten en op de aard van het type verbindingen dat de
onderzoeker wenst te leggen tussen de tekst en de context.
Uit het werk van Mathijsen en Van den Berg laten zich op het gebied van de
negentiende-eeuwse letterkunde een aantal terreinen destilleren die zich goed voor
een dergelijke invalshoek zouden lenen. Zo valt te denken aan een nadere uitwerking
van een aan de romantiek verbonden herlevende belangstelling voor het verleden
in de vroeg-negentiende-eeuwse literatuur. Die kwam onder meer tot uitdrukking in
vaderlandslievende toneelstukken, historische romans, novelles, balladen en
legendes. De explosieve belangstelling voor het eigen nationale verleden maakte
deel uit van een groter proces van wat internationaal wel ‘literary historicism’ wordt
32
genoemd. Behalve bekende auteurs als Jacob van Lennep strekte zich deze
tendens ook uit over minder bekende schrijvers zoals de Amsterdamse uitgever
Marten
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Zie bijvoorbeeld Pieters 1996; Pieters en Vandevoorde 2003a en Pieters en Vandevoorde
2003b.
Zie Greenblatt 1995.
Deze formuleringen zijn afkomstig van Dirk de Geest, die gepleit heeft voor een
systeem-functionalistische benadering van de letterkunde. Zie De Geest 1996.
Marita Mathijsen is momenteel projectleider van het NWO-project: ‘De constructie van het
Nederlands literaire verleden’ (gestart in 2004), dat bovengenoemde thematieken vanuit
verschillende perspectieven zal uitwerken. Ik ontleen deze informatie uit haar projectvoorstel.
De term ‘literary historicism’ is geïntroduceerd door Joep Leerssen in Leerssen 2004.
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Westerman (1775-1852) en zijn dochter, de actrice en schrijfster A.P.
Muller-Westerman (1802-1893). De laatste schreef drie vaderlandslievende
toneelstukken - een verhoudingsgewijs nog weinig onderzocht genre - die alle een
episode uit de nationale geschiedenis behandelden: Haasje Klaasdochter (1831),
De admiraal Piet Hein (1832) en Lambert Meliszn. (1834). Het laatstgenoemde
toneelstuk mocht ze - en dat was zeer uitzonderlijk - na indiening van een verzoek
aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de koning opdragen, omdat het
33
van bijzonder nut werd geacht voor het vaderland. Haar oeuvre en dat van anderen
die het nationale verleden een centrale rol toebedeelden, kan slechts begrepen
worden tegen de achtergrond van het maatschappijgerichte karakter van de
toenmalige literatuur, de explosieve aandacht voor het eigen nationale verleden die
mede een reactie vormde op de jarenlange Franse overheersing, en een toenemende
inmenging van de overheid in het literaire systeem. De complexe en dynamische
relatie tussen historische tekst en de ‘con-tekst’ lenen zich hier uitstekend voor een
meer theoretische gefundeerde beschouwing over de uitgangspunten en eventuele
toepasbaarheid van de ideeën van de belangrijkste vertolkers van het
New-Historicism.
Iets soortgelijks geldt voor de werken van ‘realistische schrijvers’ uit de jaren vijftig
en zestig van de negentiende eeuw en de hausse aan zogenaamde ‘tendensromans’
die aan het einde van de eeuw verschenen en waarin actuele kwesties als de
evolutietheorie, het socialisme, kinderarbeid, kolonialisme en vrouwenemancipatie
34
ter discussie werden gesteld. Aan dit type roman wordt vaak een louter historische
documentaire waarde toegekend, omdat de vorm als ondergeschikt wordt beschouwd
aan de maatschappelijke strekking. Dat de vorm er wel degelijk toe deed en dat
zowel een formele als inhoudelijke analyse van de tekst nieuwe inzichten kan
opleveren, heeft Marianne Braun laten zien in een bespreking van de bekende
roman Hilda van Suylenburg (1897) van Cecile Goekoop-de Jong van Beek en
Donk. Als historica besteedt zij uiteraard aandacht aan de historischmaatschappelijke
inbedding van deze tekst, maar - en dat is opmerkelijk - ze heeft ook oog voor
genrematige conventies, literaire precedés, karaktertekeningen, narratieve structuur
en de relatie tot andere binnen- en buitenlandse emancipatieromans (Braun 2000).
Geslaagde voorbeelden van verbindingen tussen literaire tekst en, in dit geval, de
wetenschappelijke context, bieden ook de studies van de neerlandica Kemperink
naar darwinistische invloeden in verhalend proza en de neerlandicus Peperkamp
naar de verwerking van wetenschappelijke theorieën in poëzie. Ook deze studies
bieden tal van aanknopingspunten voor een diepergaande verwerking van de
35
theorievorming.
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Mathijsen vermeldt haar naam in haar artikel over literaire subsidies in de negentiende eeuw.
Zie Mathijsen 2004: 200. Haar werk is ook te vinden in een inventariserend artikel van Hennie
Ruitenbeek over het vaderlandse historiedrama tussen 1830 en 1840, zie Ruitenbeek 1993.
Voor een analyse van de drie genoemde stukken tegen de achtergrond van het New
Historicism zie Jensen (te verschijnen).
Zie over de geschriften van de eerste en tweede generatie realisten, Marita Mathijsen,
‘Geschreven met het vergootglas’. In: Mathijsen 2004: 129-136.
Zie onder andere Kemperink 1998, Peperkamp 1997 en Peperkamp 2004. De verbinding
tussen literaire tekst en wetenschappehjke context staat overigens ook centraal in Mathijsens
analyse van Kneppelhouts Waanzinnig Truken, waarin Mathijsen laat zien dat het personage
Truken in verband gebracht kan worden met het verschijnsel autisme en dat Kneppelhout de
medische literatuur over dit onderwerp ver vooruit was. Zie Mathijsen 2004, ‘Een romantische
en realistische interpretatie van “Waanzinnig Truken”’, p. 207-214.
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5 Tot slot
Waneer we de beide chefs d'oeuvre van Mathijsen en Van den Berg met elkaar
confronteren, tekent zich een duidelijk verschil af in de wijze waarop zij hun
onderzoeksobject wensen te benaderen. Geen van beide auteurs zal ontkennen
dat de tekst onlosmakelijk verbonden is met de wereld buiten de tekst, maar waar
Van den Berg de brede cultuurhistorische invulling van het vak bepleit, wil Mathijsen
voorkomen dat de literaire teksten zelf buiten beeld verdwijnen. Dat van den Berg
die verbreding bepleit, wil overigens nog niet zeggen dat hij ook zo ver zou willen
gaan, om de letterkundige neerlandistiek als zelfstandige discipline op te heffen.
Dat standpunt lijkt me voor de auteur van het vijfde deel van de nieuwste
Nederlandse literatuurgeschiedenis althans onhoudbaar - of hij moet zijn eigen
vakgebied een wel heel paradoxaal afscheidscadeau willen meegeven.
Wie de letterkundige neerlandistiek in stand wil houden zal blijvend nieuwe
studenten en promovendi moeten enthousiasmeren voor het vakgebied door de
teksten zelf tot interessante onderzoeksobjecten te maken. Voor het vragen van
hernieuwde aandacht voor de teksten zelf, is Mathijsen momenteel de beste
pleitbezorgster. Wie Mathijsen leest, krijgt zin om de bronnen zelf te raadplegen en
wordt enthousiast gemaakt voor literatuur die nauwelijks meer op middelbare scholen
en universiteiten gedoceerd wordt, omdat deze met het imago van stoffigheid te
kampen heeft. Haar sterkste punt is beslist haar overtuigingskracht, al kan de
apologetische toon de meer ingevoerde lezer op den duur ook tegen gaan staan,
zeker wanneer daardoor aan de complexiteit van een bepaald onderwerp geen
36
recht wordt gedaan. Het bezwaar dat Nederlandse literatuur in de romantiek wemig
samenhang vertoont, had eenvoudig verholpen kunnen worden, wanneer niet
gepoogd was het geheel te willen samenbinden door een zo controversieel begrip
als de Romantiek. Was het wellicht mede de wens van de uitgever om het boek
deze titel te geven, zodat het zou aansluiten bij een eerdere uitgave, namelijk
Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830) van André Hanou? Ook bij
deze publicatie richtte de kritiek zich niet zozeer op de inhoud alswel de titel van
37
het boek. Vantilt is meestal dol op korte, krachtige uitroepen in de titel zoals
Bataven! en Beschaven! en had hier wellicht beter kunnen kiezen voor
Negentiende-eeuwse literatuur! of Leve de negentiende eeuw! of zelfs The best of
Mathijsen! De huidige titelkeuze zal Mathijsen er hopelijk niet van weerhouden om
in een volgend boek alsnog, op de voor haar kenmerkende meeslepende wijze, de
prikkelende these uit te werken dat de Nederlandse literatuur in de negentiende
eeuw romantischer was dan doorgaans gedacht wordt.
Wat Van den Berg en Mathijsen bindt, is hun polemische werkwijze en het feit
dat ze veel stof tot discussie bieden. En debatvorming is, zo hebben we ook kunnen
lezen in het themanummer van TNTL, hard nodig, als we de letterkundige
neerlandistiek voor de ondergang willen behoeden. Er mogen dus nog heel wat
stormen opsteken in de letterkundige neerlandistiek, of die nu van een romantische
of een bedachtzame aard zijn. Als de wind maar niet gaat liggen.

36
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Zie voor een commentaar op deze apologetische toon die ook Mathijsens De gemaskerde
eeuw (2002) kenmerkt, Aerts 2004.
Zie Konst 2002: 111-112.
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Boekbeoordelingen
‘I have heard about you’. Foreign women's writing crossing the Dutch
border: from Sappho to Selma Lagerlöf / Suzan van Dijk, Petra
Broomans, Janet F. van der Meulen, Pim van Oostrum (red.). Hilversum:
Uitgeverij Verloren, 2004. - 344 p. ISBN 90-6550-752-3 Prijs: €30,00
In de zeventiende eeuw bogen velen zich binnen Europa over de vraag of de vrouw
zich intellectueel kon dan wel mocht ontwikkelen. Ook vrouwen namen actief deel
aan het debat, onder wie de veelzijdige Anna Maria van Schurman. Zij bevond zich
in een Europees netwerk van geleerde vrouwen, die elkaar met hun werk
inspireerden en stimuleerden. In hoeverre zij elkaar beïnvloedden is nog maar weinig
onderzocht. In de bundel ‘I have heard about you’ draait het juist om die mogelijke
beïnvloeding van buitenlandse schrijfsters op Nederlandse lezers en/of schrijvers
(mannelijke en vrouwelijke). Soms was er direct contact met de buitenlandse
schrijfster (door middel van bijvoorbeeld correspondentie), in andere gevallen alleen
indirect via (vertalingen van) hun werk. Hoewel het belang van onderzoek naar
dergelijke invloeden wel erkend is door bijvoorbeeld Schenkeveld-Van der Dussen
in Met en zonder lauwerkrans, wordt de internationale context waarbinnen schrijfsters
functioneren vaak verwaarloosd. Dat onderzoek hiernaar nieuwe inzichten biedt in
de geschiedenis van de vrouwenliteratuur bewijzen de diverse bijdragen uit deze
bundel.
De bundel opent met een voorwoord van Suzan van Dijk, verbonden als
leidinggevende aan het digitaliseringsproject The International Reception of Women's
Writing. Vervolgens wordt de bundel opgesplitst in twee delen. Het eerste deel,
‘Creating the first networks’, beslaat de periode vanaf de middeleeuwen tot en met
de zeventiende eeuw. In de loop van deze periode groeit de deelname van vrouwen
aan het literaire leven. Ze gaan steeds meer deel uitmaken van een internationaal
netwerk. Het probleem van deze periode is dat het vooral voor de middeleeuwen
moeilijk te bewijzen valt welke werken van buitenlandse schrijfsters hier te lande
door wie gelezen werden. Een mogelijke invloed van deze geschriften valt daardoor
nauwelijks te bewijzen. Enkele bijdragen uit dit gedeelte zijn daardoor nogal
speculatief.
In het tweede gedeelte van de bundel, ‘Finding international audiences’, wordt
onderzoek gedaan naar de ontvangst van buitenlandse schrijfsters in Nederland,
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw tot aan het begin van de twintigste
eeuw. Naast Europese schrijfsters komen ook Noord-Amerikaanse schrijfsters als
Harriet Beecher Stowe en Catherine Sedgwick aan bod. Door stijging van het aantal
(buitenlandse) schrijfsters in deze periode neemt het aantal buitenlandse werken
geschreven door vrouwen in Nederland toe, hoewel die toename niet overal tot
uitdrukking komt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de bijdrage van Suzan van Dijk dat in de
tweede helft van de achttiende eeuw de Vaderlandsche Letteroefeningen veel meer
aandacht schenkt aan het werk van Nederlandse schrijfsters. Maar het
tegenovergestelde gebeurt ook: dat een schrijfster in Nederland meer succes geniet
dan in haar eigen land. Dit is het geval met Marie-Anne Barbier. Deze
achttiende-eeuwse Franse schrijfster van onder meer tragedies blijkt in Nederland
meer succes te hebben behaald dan in de Franstalige wereld, hetgeen onder meer
tot uitdrukking komt in de vele vertalingen en edities van haar werk in Nederland.
Dit is volgens Alicia Montoya vooral te wijten aan de politieke inhoud van haar werk
die voor een groot gedeelte samenviel met het Nederlandse republikeinse
gedachtegoed.
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In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal schrijfsters die leefden van
de pen meer en meer toe. Dit ging gepaard met een toename van feministische
literatuur (vooral uit Frankrijk en Noord-Amerika afkomstig) die in Nederland weinig
voet aan de grond kreeg. Pas aan het eind van de negentiende eeuw breekt in
Nederland de vrouwenbeweging door. Een belangrijke reden voor deze doorbraak
is de steeds meer toenemende buitenlandse invloed omtrent het vrouwenvraagstuk.
Het is in díe periode dat vooral veel Scandinavische literatuur, ook van vrouwen,
de nodige populariteit geniet in Nederland. Scandinavië werd gezien als het voorbeeld
van (onder andere) vrouwenemancipatie. Daar was de stroming van de ‘modern
breakthrough’ van Ibsen, Jacobsen en Strindberg een populair onderwerp bij de
nodige auteurs. Margaretha Meyboom vertaalde eind negentiende eeuw diverse
Scandinavische werken. Daar bleef het echter niet bij. Zij nam diverse ideeën over
uit die literatuur en probeerde deze over te dragen op anderen.
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Met de doorbraak van het feminisme rond 1900 in Nederland is het culminatiepunt
bereikt; een nieuwe tijd breekt aan. Reden om de overgang naar de twintigste eeuw
te nemen als eindpunt voor deze bundel. Alle bijdragen zijn geschreven in
aantrekkelijk Engels, door diverse onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de
geschiedenis van de vrouwenliteratuur. Een ieder die na het lezen van deze bundel
meer over dit onderwerp wil weten kan terecht bij de website Virtuele
Vrouwennetwerken: www.womenwriters.nl.

Francien Petiet

Avontuur en Anti-avontuur: een onderzoek naar Walewein ende Keye,
een Arturroman uit de Lancelotcompilatie / Marjolein Hogenbirk.
Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Münster: Nodus Publikationen,
2004. - 201 p. (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, 42) ISBN
90-72365-79-8 Prijs: €22,50
Van Walewein ende Keye, een tekst die omstreeks het midden van de dertiende
eeuw aan het perkament werd toevertrouwd, is enkel een bewerkte versie uit de
beroemde Lancelotcompilatie (ca. 1320) overgeleverd. Hoewel het verhaal
vermoedelijk een van de eerste, oorspronkelijk Middelnederlandse Arturromans is,
werd Walewein ende Keye lange tijd stiefmoederlijk behandeld in de
medioneerlandistiek. Het is dan ook volkomen terecht dat Marjolein Hogenbirk haar
doctorale dissertatie aan deze merkwaardige roman gewijd heeft.
In het inleidende hoofdstuk schetst Hogenbirk allereerst zeer beknopt de
ontwikkeling van het genre van de Arturroman. Daarna volgt een vrij uitgebreide
samenvatting van het verhaal, een overzicht van de centrale onderzoeksvragen,
een korte introductie tot de Lancelotcompilatie en tenslotte een stand van onderzoek.
Uitgaande van het principe dat er altijd een verband is tussen conjointure en sen,
centreert Hogenbirk haar onderzoeksvragen rond achtereenvolgens de opbouw en
samenhang van de avonturentochten, de personagetekening en de thematiek van
het verhaal. Opmerkelijk is dat Hogenbirk bij de bespreking van de
personagetekening enerzijds aangeeft de ongewoon grote en negatieve rol van
Keye verder te zullen uitdiepen, maar anderzijds lijkt uit te gaan van de premisse
dat Walewein hier optreedt als perfecte held en zonder enige ironische distantie
beschreven wordt. Onvermijdelijk rijst de vraag of deze onbeargumenteerde premisse
de resultaten van Hogenbirks onderzoek mogelijk heeft beïnvloed.
In de volgende vier hoofdstukken analyseert Hogenbirk Walewein ende Keye en
geeft daarbij aanzetten tot interpretatie. De verhaallijn respecteert zij zo goed
mogelijk: achtereenvolgens worden hier de eerste hofepisode, Waleweins succesvolle
avonturenqueeste, Keyes fiasco en de finale hofepisode met zeer veel aandacht
voor detail aan de orde gesteld. Bij gebrek aan een directe (Middelnederlandse)
brontekst, zoekt Hogenbirk vergelijkingsmateriaal in de ruimere literaire context. De
resultaten van haar analyse zijn verrassend: in Walewein ende Keye zijn niet alleen
traditionele Arturiaanse motieven verwerkt, maar ook motieven uit het chanson de
geste. Daarenboven toont Hogenbirk overtuigend aan dat er voor de beschrijving
van Waleweins avonturentocht ook direct ontleend werd aan een heel scala van
teksten uit zowel de Oudfranse als Middelnederlandse Arturtraditie: Erec et Enide,
Le chevalier au Lion, Le Conte du Graal, La Vengeance Raguidel (of de
Middelnederlandse vertaling ervan), de Perceval-Continuatie van Gerbert, L'Atre
périlleux, de Tristan en de Ferguut. Hogenbirk onderscheidt in de creatieve omgang
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met de bronnen twee tendenzen. Zo gaat de auteur een intertekstuele dialoog aan
met Oudfranse teksten waarin de held Gauvain met ironische distantie beschreven
wordt, met name waar het zijn relatie met vrouwen betreft. In de Middelnederlandse
tekst is Walewein duidelijk een betere held dan Gauvain, van onbesproken gedrag
en reputatie. Ook bij de ontleningen aan teksten met een andere figuur in de hoofdrol,
zoals bijvoorbeeld de Ferguut, resulteren de wijzigingen in een beeld van Walewein
als exemplarische held die alle avonturen tot een goed einde brengt. Walewein is
een geïdealiseerde held, wiens superieure kwaliteiten doorheen de (volgens een
oplopende moeilijkheidsgraad gestructureerde) avonturentocht in toenemende mate
zichtbaar worden gemaakt. Zo nu en dan lijkt Hogenbirk zich te laten meeslepen
door deze tendens tot idealisering van de figuur van Walewein, en krijgt haar
sympathie voor dit personage de overhand op de nauwkeurigheid van haar analyse.
Op p. 52 stelt Hogenbirk bijvoorbeeld dat Walewein in vergelijking met Perceval
zeer positief wordt afgeschilderd: Walewein immers schenkt zijn tegenstander
genade, terwijl Perceval die zonder pardon doodt. Nu heeft Walewein in dit avontuur
ook twee ridders gedood, van wie Hogenbirk zegt dat zij hoogmoedig zijn en weigeren
genade te vragen, wat zij met de dood moeten bekopen (p. 48). In de beschrijving
van de betreffende gevechten echter krijgen deze
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ridders niet eens de kans om genade te vragen alvorens zij door Walewein zonder
veel omhaal gedood worden. In maximaal contrast met Walewein is de figuur van
Keye getekend, wiens belevenissen door middel van entrelacement ingebed zijn in
Waleweins avonturentocht. Walewein ende Keye dankt in belangrijke mate zijn
onconventionele karakter aan het optreden van Keye als geslepen intrigant en
verrader, die bovendien een hoofdrol toebedeeld krijgt als anti-held in een
anti-avontuur. De beschrijving van Keyes avontuur bevat geen specifieke verwijzingen
naar bekende Arturromans. Dit laat vermoeden dat de functie ervan eerder gelegen
is in het contrast met Waleweins successen, dan in een uiteenzetting met de traditie.
In het zesde hoofdstuk bespreekt Hogenbirk de centrale thematiek van Walewein
ende Keye. Daarin stelt zij het begrip ‘avontuur’ centraal. Door het contrast in de
karakterisering van de hoofdpersonages wordt duidelijk gemaakt wat een avontuur
is, en hoe het beleefd dient te worden. Walewein, ‘der avonturen vader’, is de
exemplarische held die alle avonturen op ideale wijze volbrengt, terwijl Keyes
belevenissen voornamelijk illustreren hoe een avontuur niét beleefd moet worden.
Dit contrast bepaalt in belangrijke mate de thematiek van het hele verhaal. Walewein
ende Keye toont immers over welke morele kwaliteiten een goed ridder moet
beschikken, en nederigheid blijkt een absolute voorwaarde te zijn om begunstigd
te worden door de Aventure. De tegenstelling tussen hoogmoed en nederigheid is,
aldus Hogenbirk, de rode draad die doorheen alle avonturen in Walewein ende Keye
loopt. De overwinning van Walewein op de ijdele en opscheppende hertog
functioneert daarbij als mise en abyme voor de hele tekst: Walewein rekent hier af
met de hoogmoed waarvan hij door Keye in de beginepisode valselijk beschuldigd
werd. De door Hogenbirk vastgestelde thematiek van hoogmoed versus nederigheid,
als onderdeel van de hoofse ridderethiek, stoelt op een zeer complex begrippenpaar,
dat misschien toch wat meer toelichting verdiende. Mogelijk was dan ook duidelijk
geworden hoe de door Hogenbirk onderbelichte bekommernis van Walewein om
eer en reputatie - hij trekt immers uit om te bewijzen dat hij de beste avonturenridder
is - te verenigen valt met zijn geponeerde bescheidenheid en nederigheid. Naar
aanleiding van de inhoud en thematiek van Walewein ende Keye, veronderstelt
Hogenbirk een gemêleerd geïntendeerd publiek voor de roman. De instructie op
het gebied van ridderschap richt zich immers op een jeugdig publiek, terwijl de
intertekstuele verwijzingen naar de Oudfranse Arturtraditie vooral bij een meer
geschoold publiek in de smaak zullen gevallen zijn.
In de voorgaande hoofdstukken heeft Hogenbirk steeds over Walewein ende
Keye gesproken zonder een expliciet onderscheid te maken tussen de
compilatie-versie en een eventuele brontekst daarvoor. Het is dan ook de hoogste
tijd wanneer zij in hoofdstuk zeven de ingrepen van de compilator behandelt, zodat
haar uitspraken over bijvoorbeeld de bewerkingstechniek van de auteur in de juiste
context geplaatst kunnen worden. Hiertoe onderzoekt zij de tekst binnen de
handschriftelijke context minutieus op inhoudelijke slordigheden en inconsistenties,
en op structurele afwijkingen, als evenzovele aanwijzingen voor bewerking door de
compilator. Zo blijkt Waleweins avonturentocht bekort te zijn, waardoor de nadruk
ligt op een vlotte afwikkeling van de avonturen. Ook Keyes avonturentocht en het
deel over Keyes terugkeer en afstraffing in de finale hofepisode dragen sporen van
bewerking. Hogenbirk maakt aannemelijk dat Keyes afstraffing toegevoegd werd
door de compilator, en verbindt hieraan de verstrekkende conclusie dat ook Keyes
verhaaldraad een eigen creatie van de compilator is. Hogenbirk onderbouwt haar
bevindingen verder door een vergelijking met de bewerkingstechniek van de
compilator in de overige geïnterpoleerde romans van de Lancelotcompilatie.
Walewein ende Keye werd dus bewerkt voor incorporatie in de Lancelotcompilatie
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door de compilator - te identificeren met kopiist B - en dankt aan deze ingrepen zijn
unieke karakter. Aan de hand van een beknopte analyse van de personagetekening
van Walewein, Lancelot en Keye in de Lancelotcompilatie, beargumenteert Hogenbirk
dat de reden voor opname van Walewein ende Keye in de compilatie gelegen is in
het geïdealiseerde portret van Walewein in deze roman, wat nog extra benadrukt
wordt door het contrast met de kwaadaardige Keye. Dit vormt niet alleen een correctie
op het negatieve beeld van Walewein in de Queeste vanden Grale, ook wordt
Walewein hierdoor als beste ridder op het voorplan geplaatst, ten koste van Lancelot.
In het laatste hoofdstuk vat Hogenbirk nog even de bevindingen samen die van
toepassing zijn op de vorm, thematiek en het geïntendeerde publiek van enerzijds
de oorspronkelijke versie en anderzijds de compilatie-versie van Walewein ende
Keye. Haast terzijde merkt Hogenbirk hier op dat de compilator met zijn versie
vermoedelijk geen intertekstuele optiek voor ogen had, en dat hij zich richtte tot een
publiek dat minder goed vertrouwd was met de Franse Arturtraditie. Hierna volgt
een bespreking van de unieke
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positie die Walewein ende Keye inneemt in het netwerk van de Middelnederlandse
Arturromans als gevolg van zijn verbindingen met zowel de Ferguut als het
Walewein-netwerk. Hogenbirks studie wordt besloten met een Engelse samenvatting.
Hoewel we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat Hogenbirks lezing en
interpretatie van Walewein ende Keye sterk gekleurd wordt door haar
vooringenomenheid ten aanzien van het personage van Walewein, blijft het haar
niet geringe verdienste dat zij deze roman in het brandpunt van de
medioneerlandistieke belangstelling heeft weten te plaatsen. Hogenbirks studie is
een prikkelende en helder geformuleerde oproep om de tekst te lezen, maar
tegelijkertijd maakt haar werk ook duidelljk dat het laatste woord over Walewein
ende Keye nog niet is gesproken.

Katty De Bundel

Jodocus van Lodenstein: Uyt-spanningen. Behelsende eenige stigtelyke
liederen en andere gedigten / Uitgegeven naar de editie 1676 met
inleiding en toelichting door L. Strengholt e.a.. Utrecht: De Banier, 2005.
- 664 p. ISBN 90-336-0584-8 Prijs niet opgegeven
In 1676 bracht de Utrechtse predikant Jodocus van Lodenstein zijn verzamelde
gedichten en liederen in het licht onder de titel Uyt-spanningen. Behelsende eenige
stigtelyke liederen en andere gedigten. In die omvangrijke, driedelige bundel stond
alles wat hij in de stille uren na zijn preek op zondagen aan het papier had
toevertrouwd. Het was niet zijn eerste publicatie. Eerder al had hij zich in een aantal
proza-pamfletten over een aantal actuele kwesties uitgesproken: het verval van de
Nederlandse zeden en het gereformeerde geloof en de discussie in diezelfde kerk
rond de zondagviering. Ook was een van zijn liederen, Den medicijn-meester Duc
d'Alve, al in 1660 als afzonderlijke publicatie verschenen. In dat lied memoreert
Lodenstein het optreden van Alva, dat door hem gekenschetst wordt als een door
God bepaalde straf voor de losbandigheid van het Nederlandse volk. En zoals dat
volk in de zestiende eeuw door de komst van Alva gestraft werd, zo wacht het ook
in de zeventiende eeuw straf voor bandeloosheid en zedeloosheid.
De boodschap van dit lied is een deel van het verhaal dat Lodenstein met de
Uyt-spanningen te vertellen had. Het is ook het deel van het verhaal dat door de
editeurs van deze uitgave in het nawoord en de annotatie bij de liederen het sterkst
benadrukt wordt. Die editeurs, afkomstig uit de SSNR (Stichting Studie der Nadere
Rerormatie), hebben zich na het overlijden van Leen Strengholt in 1989 tot taak
gesteld diens werk af te maken, nadat al in 1988 samenwerking tot stand was
gekomen tussen beide partijen. In 2005 kon het resultaat van die gezamelijke
inspanningen worden gepresenteerd. Zeer uitvoerige annotatie, uitgebreide
literatuurverwijzingen, moderne muzieknotatie, enkele registers en een kort nawoord
vergezellen de teksten van Lodenstein in deze editie. De toch al omvangrijke
Uyt-spanningen is zo uitgegroeid tot een boek van 664 pagina's, en is in gedegenheid
en precisie geworden wat Strengholt voor ogen zal hebben gestaan.
Strengholt had het plan opgevat een wetenschappelijke editie van Lodensteins
bundel te maken toen hij op de Uyt-spanningen stuitte in het kader van een breder
onderzoek naar sporen van de Nadere Reformatie in de Nederlandse
zeventiende-eeuwse poëzie. In dat onderzoek was één van Strengholts
onderzoeksvragen gericht op het bepalen van het verband tussen poëzie geschreven
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binnen en buiten de kring van Nadere Reformatoren. Welke overeenkomsten en
verschillen bestonden er tussen het dichtwerk van enerzijds bijvoorbeeld Lodenstein,
Witsius en Sluiter en anderzijds Vondel, Hooft en Huygens? Die invalshoek is door
de editeurs die Strengholts werk hebben voortgezet niet zo nadrukkelijk bepalend
geweest. Gevolg daarvan is dat vooral de Nadere Reformatie-zijde van de
Uyt-spanningen wordt belicht in de editie die nu is verschenen.
Nu was Lodenstein deels ook de zedenpreker en volksopvoeder die de editeurs
van hem maken. Er staan in de Uyt-spanningen veel gedichten en liederen met
dezelfde boodschap als Den medicijn-meester Duc d'Alve. Ontstaan in een tijd
waarin de Republiek van alle kanten belaagd werd, en de gouden jaren langzaamaan
hun glans verloren, constateert Lodenstein met regelmaat dat Gods volk het onheil
zelf over zich af heeft geroepen. Als predikant had Lodenstein daarbij oog voor
zowel het institutionele verval van de gereformeerde kerk, als ook voor de laksheid
waarmee veel gelovigen zich door het leven bewogen. Met zijn liedbundel hoopte
hij het tij te keren. Gelovigen zouden, in kleine gezelschappen, buiten de kerkuren,
samen moeten komen om door het zingen van zijn liederen hun vroomheid te
verdiepen en zich te bezinnen op hun zonden. Naast belerend is de Uyt-spanningen
ook meditatief van aard. Kleine voorvallen en gebeurtenissen in zijn eigen leven
verwerkte
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Lodenstein tot bespiegelingen over het geloofsleven. De keuze voor het dichten
van liederen werd bepaald door zijn publiek. Ook de analfabeten onder de gelovigen
konden meezingen met de samenzang, en door na het zingen na te praten over de
teksten kon iedereen profiteren van persoonlijke ervaringen en inzichten.
Naast die serieuze boodschap had Lodenstein met de Uyt-spanningen echter
ook het doel zijn publiek te vermaken. Zoals het dichten van de teksten voor hem
ontspanning was geweest na het preken, zo zou het zingen en lezen in de bundel
ontspannend moeten zijn voor de gelovigen. Die kant van Lodensteins intenties nu
is onderbelicht in deze editie. Om een voorbeeld te geven: Lodenstein gebruikte
voor zijn liederen niet alleen geestelijke, maar ook wereldlijke melodieën. Daarvoor
verontschuldigt hij zich min of meer in het voorwoord van de Uyt-spanningen. Hij
haalt daar een uitspraak van een andere gereformeerde lieddichter, Bernardus
Busschoff, aan om met enig gezag te kunnen zeggen dat deze keuze in de ogen
van God geen verkeerde was. Toch zag Lodenstein wel enige reden voor
voorzichtigheid. Hij schrijft dat hij sommige melodieën ‘die soo wat de aanstotelijckste
schenen’ heeft laten vervangen door nieuwe wijsjes. Speciaal voor de
Uyt-spanningen werd dus een aantal nieuwe melodieën geschreven. Dat was riskant,
omdat zangers de muzieknotatie daarvan moesten kunnen lezen om die liederen
te kunnen zingen. De populareit van de bundel had eronder kunnen lijden. Na enig
speurwerk in de Nederlandse liederenbank van Louis Grijp werd duidelijk dat
Lodenstein melodieën heeft vervangen die dubieus van reputatie omdat er eerder
vooral scabreuze, erotisch-getinte teksten op waren geschreven. De editeurs
schrijven over deze gang van zaken in het nawoord: ‘De melodieën van zijn liederen
c

e

ontleende hij niet alleen aan populaire wijzen uit de 16 en 17 eeuw, maar ook aan
onbekende eigentijdse composities’. Dat nu is niet onwaar, maar het verhult toch
ook een kant van Lodensteins dichterschap die Strengholt niet onbelangrijk vond.
Die stelde in zijn eerste publicaties over de relatie tussen de poëzie van de Nadere
Reformatie en bestaande wereldlijke tradities dat Lodenstein zocht naar integratie.
Lodenstein gebruikte melodieën die zijn collega-predikantdichters voor hun bundels
schuwden, en imiteerde Huygens, Hooft en Vondel om er voor zijn eigen doel zijn
eigen publiek mee te vermaken.
Het is jammer dat dit aspect van de Uyt-spanningen bijvoorbeeld in het nawoord
niet wat aandacht heeft gekregen, maar onoverkomelijk is het niet. In de
commentaren en annotaties bij de afzonderlijke liederen en gedichten worden lezers
met een brede interesse voldoende hints gegeven om het werk van Lodenstein in
al zijn facetten te kunnen bestuderen en bewonderen. Neerlandici zijn een gedegen
en goedgevulde editie rijker van een bundel die het waard is nog eens goed bekeken
en vaak herlezen te worden.

Els Stronks

Om hart en vurigheid. Over schrijvers en kunstenaars van tijdschrift en
uitgeverij De Gemeenschap 1925-1941 / Lex van de Haterd. Haarlem: In
de Knipscheer, 2004. ISBN 90-6265-566-1 Prijs: €29,50.
De auteur van Om hart en vurigheid valt in zijn voorwoord meteen met de deur in
huis, en stelt de vraag wat een boek over De Gemeenschap nog aan de reeds
bestaande studies over het tijdschrift en de uitgeverij kan toevoegen. Er bestaan
tenslotte al twee studies: Harrie Kapteijns Het maandblad De Gemeenschap, Intenties
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en aspecten (een bloemlezing met een omvangrijk inleidend essay van 60 pagina's
uit 1964) en een proefschrift uit 1978 van Harry Scholten met de bescheiden titel
Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap, maar toch 327 pagina's dik. En verder
een schrijversprentenboek uit 1986 (als catalogus bij de tentoonstelling over het
tijdschrift in het Letterkundig Museum), en nog een reeks kleinere uitgaafjes en
artikelen. Kortom, het heeft De Gemeenschap allerminst aan belangstelling
ontbroken, en er kan dan ook beslist niet van een onderbelicht tijdschrift gesproken
worden. Maar bij al die aandacht is het vormgevingsaspect waar De Gemeenschap
zo in uitblonk (de typografie, de omslagontwerpen, de illustraties en de fotografie)
zo goed als buiten beschouwing gebleven. Van de Haterd wil met zijn studie deze
lacune opvullen. Het is een in vele opzichten uiterst interessant boek geworden.
Het vormgevingsaspect krijgt inderdaad volop aandacht, maar toch is het veel meer
geworden dan een supplement over alleen dit aspect van De Gemeenschap.
Het boek opent met een algemeen deel over de literatuur- en kunsthistorische
context, waarin De Gemeenschap in de context van andere tijdschriften uit de periode
wordt geplaatst. Van circa tien tijdschriften, van Het Getij tot Roeping, wordt een
korte karakteristiek gegeven. Het tweede deel bestaat uit een portrettengalerij van
de belangrijkste 22 medewerkers aan De Gemeenschap, die elk in zo'n vijf tot tien
pagina's
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worden beschreven. Dan zijn er nog een aantal bijlagen, waaronder een prachtig
kleurenkatern met omslagontwerpen, en een complete fondslijst van de uitgeverij.
Van de Haterd geeft eerlijk toe dat hij vooral een liefhebber en verzamelaar is.
Daarmee profileert hij zich doelbewust als een academische outsider. En
waarschijnlijk moet je ook wel een beetje zo'n outsider zijn om een interdisciplinair
project waarin letterkunde en kunstgeschiedenis samenkomen aan te durven.
Academici is nu eenmaal aangeleerd zich bij hun leest te houden. Die academische
hokjesgeest verhindert meestal dat letterkundigen en kunsthistorici zich op elkaars
terrein wagen. Dat is er waarschijnlijk de oorzaak van dat van De Gemeenschap
tot op heden nog geen compleet beeld was ontstaan. Daar komt nog bij dat met
name de letterkundigen volgens Van de Haterd hun eigen werk ook niet goed hebben
gedaan. In het bijzonder de auteurs van de bekende handboeken hebben het
tijdschrift zelf onvoldoende geraadpleegd, en zo is een eenzijdig beeld van De
Gemeenschap in de wereld geholpen. Hoewel de boutades amusant zijn om te
lezen, blijft dit deel van de studie gewijd aan de beschrijving van de latere receptie
van De Gemeenschap in de literatuur- en kunsthistorische handboeken een beetje
een schoolse exercitie, voornamelijk vanwege het ontbreken van een duidelijke
probleemstelling op dit punt.
Gelukkig is het betoog over het tijdschrift en de uitgeverij zelf wel aan een duidelijk
geformuleerde vraagstelling gekoppeld. Hoewel het boek een sterk documentair
karakter heeft (ik kom daar zo nog over te spreken), is het Van de Haterd er beslist
niet enkel om te doen alleen maar feitelijkheden te boekstaven. Hij wil er achter
komen in hoeverre het tijdschrift normveranderend was en wat de culturele betekenis
ervan is geweest. De reconstructivistische katholieke ideologie die door de redactie
werd aangehangen, heeft ervoor gezorgd dat het tijdschrift over het algemeen in
de traditionele hoek is geplaatst. Van de Haterd weet echter aannemelijk te maken
dat het tijdschrift met meer recht als een brandpunt van modernisme kan worden
gekarakteriseerd. Zowel op letterkundig als op vormgevingsgebied gaf de redactie
aan modernisten alle ruimte: expressionisme, nieuwe zakelijkheid, moderne fotografie
en nieuwe typografie vonden een plaats. Daarmee is het niet alleen binnen de
katholieke zuil normveranderend en vernieuwend geweest, maar ook binnen de
Nederlandse kunst en letteren in het algemeen. Door de vreemde botsing tussen
katholieke en modernistische ideeën is het tijdschrift cultuurhistorisch beschouwd
misschien wel interessanter en ook veel pluriformer dan Forum, in welks schaduw
het altijd heeft gestaan.
Juist die bonte diversiteit maakt het ook beslist niet gemakkelijk een
samenhangende studie over De Gemeenschap te schrijven. Een uitgesproken
programmatisch tijdschrift kan De Gemeenschap eigenlijk niet genoemd worden.
Velen konden er hun eigen ideeën kwijt, en de meesten waren bovendien passanten
die slechts kort hun medewerking verleenden.
Via de serie portretten heeft Van de Haterd geprobeerd aan deze caleidoscopische
veelheid recht te doen. Dit heeft zeker nadelen. De serie karakteristieken van
tijdschriften in deel 1 en de serie portretten in deel 2 van de studie zorgen ervoor
dat het geheel een tamelijk brokkelig indruk maakt. Eigenlijk kun je als lezer overal
in het boek beginnen. Een lineaire lezing is niet goed mogelijk. Toch heeft de gekozen
benadering ook zijn merites. De lezer maakt kennis met een groot aantal creatieve
mensen wier wegen elkaar in De Gemeenschap aan het begin van een (in de meeste
gevallen) vruchtbare en succesvolle artistieke loopbaan kort gekruist hebben. In de
meeste biografische portretten vormt De Gemeenschap-episode maar een
bescheiden deel. Het boek geeft zo een fraai beeld van zowel het efemere als het
katalyserende aspect van De Gemeenschap. Hoewel het tijdschrift in de praktijk
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een bijna eclectische indruk maakte, droeg het wel degelijk een ‘culturele boodschap’
uit. Binnen de katholieke zuil heeft De Gemeenschap de rijkdom van de moderne
cultuur laten zien en bijgedragen tot de acceptatie ervan. Naar buiten toe heeft het
ertoe bijgedragen dat de katholieken in de cultuur een gesprekspartner werden. Het
is de verdienste van Van de Haterd deze complexe positie in al zijn facetten met
veel liefde in kaart te hebben gebracht.

Frans Ruiter

Reve tot de vierde macht. Een leesverslag / Toine Moerbeek. Nijmegen:
Uitgeverij Vantilt, 2004. - 288 p. ISBN 90 77503 137 Prijs: €19,90
Het laatste werk van Gerard Reve krijgt doorgaans weinig aandacht. Bezorgde
Ouders (1988), Het Boek Van Violet En Dood (1996) en Het Hijgend Hert (1998)
gelden als matige romans, waarin de auteur tot vervelens toe teruggrijpt naar de
thema's en procédés die hem beroemd maakten. Wellicht valt er iets af te dingen
op dit oordeel en daarom is het verheugend dat Toine Moerbeek in Reve tot de
vierde macht het laatste
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werk het volle pond geeft. Helaas laat zijn aanpak te wensen over.
Moerbeek typeert zijn boek in de ondertitel als ‘Een leesverslag’. Een kwalificatie
die voorbereidt op een zekere subjectiviteit: het gaat om de weergave van zijn
leeservaringen. De publicatie van het verslag suggereert echter dat het geen strikt
private onderneming betreft. Kennelijk verschaft de monografie inzicht in het werk
van Gerard Reve. Deze pretentie blijkt volstrekt onhoudbaar te zijn.
Het is verre van eenvoudig de strekking van Reve tot de vierde macht kort samen
te vatten, want de gedachtegang van Moerbeek is vaak onnavolgbaar. Volgens hem
maakt Gerard Reve door de lectuur van Voorbij de laatste stad (1955), de door Paul
Rodenko samengestelde en ingeleide bloemlezing uit de poëzie van Gerrit
Achterberg, kennis met een radicale poëzie-opvatting, die voorschrijft dat de dichter
zijn persoonlijk leven als materie opoffert aan de poëzie. Dit literaire ideaal, door
Moerbeek aangeduid als de vierde macht (zie p. 54), omschrijft poëzie als een
inwijdingsrite in zelfinzicht. Het is zowel gnostisch als katholiek en zou door Rodenko
zijn bestempeld als experimenteel. Reve neemt daarop een literair besluit: hij wordt
katholiek. Het werk van Jean Genet, in het bijzonder Onze Lieve Vrouw van de
Bloemen, brengt hem in contact met een tweede experimenteel. Genets verwerking
van gnostische en katholieke mystiek in expliciet homoseksuele termen inspireert
Reve tot een nieuwe literaire stap: hij bekent homoseksueel te zijn. Als reactie op
de genoemde roman van Genet werkt hij zijn mariologie uit in een reeks mythische
vrouwenfiguren. Echter, vanaf De Taal Der Liefde (1972) twijfelt Reve aan zijn
vermogen een experimenteel kunstenaar te zijn. Daarom kunnen werken als De
Vierde Man, Bezorgde Ouders, en Het Boek Van Violet En Dood volgens Moerbeek
worden gelezen ‘als een polemiek met Rodenko over Achterberg, literair-stilistisch
en homoseksueel getoetst aan Genet’ (p. 278).
Ik hoop dat ik Moerbeek met deze korte karakteristiek enigszins recht doe. Zijn
geschrift verzet zich uit alle macht tegen samenvatting, omdat de plaats van de
argumenten is ingenomen door subjectieve invallen en willekeurige associaties. De
grondige kennis van Achterbergs poëzie en Rodenko's poëticale opvattingen die
Moerbeek Reve toedicht, wordt bijvoorbeeld nergens gestaafd met uitspraken van
laatstgenoemde in brieven of interviews. De feitelijke basis bestaat slechts uit enkele
uithalen naar de persoon Gerrit Achterberg in Het Boek Van Violet En Dood, een
werk waarin meer literaire coryfeeën op de korrel worden genomen. Reve heeft wel
uiting gegeven aan zijn bewondering voor Jean Genet, zodat een vergelijkend
onderzoek naar beider werk, mede gegeven een zekere verwantschap, op voorhand
nieuwsgierig maakt. Maar Moerbeek laat het afweten door zich te verliezen in
speculatieve duidingen.
Met een grote regelmaat bedient hij zich van wendingen die een volstrekt
particuliere gedachtegang inleiden. Iets zou ergens voor ‘kunnen staan’ (p. 14), hij
‘leest’ iets in een bepaald gedicht, al of niet ‘tussen de regels’ (p. 27 en 49), hem
‘schiet iets te binnen’ (p. 46) of dunkt iets ‘niet te ver gezocht’ (p. 61), hij houdt het
ergens op (p. 131), maakt ergens iets uit op (p. 158), hem doet iets aan iets anders
denken (p. 161) en hij veronderstelt dat hij iets in een bepaald persoon mag zien
(p. 237). Enzovoort.
Het verbaast derhalve niet dat Moerbeek intertekstuele verbanden waarneemt
die voor een onbevooroordeelde lezer onzichtbaar zijn. De Vierde Man bevat volgens
hem ‘talloze toespelingen’ op de poëzie van Achterberg (p. 42). Ter illustratie geef
ik een enkel voorbeeld. Als de hoofdfiguur van de roman droomt van een oude man
die hem bang maakt, mogelijk de ‘gérant van het hotel’, schakelt Moerbeek terstond
door naar het gedicht ‘Du vieux Doelen’ uit Achterbergs Ode aan Den Haag: ‘Voor
obers en portiers ben ik het bangst. / Een klein vergrijp tegen de etiquette / moet ik
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bekopen met een blik die kwetst’ (p. 52). En als deze man even later een
angstaanjagend geluid voortbrengt, maakt hij terstond de sprong naar de ‘gil van
een vrouw die nog niet sterven wil’, een regel die afkomstig is uit Achterbergs gedicht
‘Onheil’, terwijl het vervolg van het Reve-citaat uitwijst dat de man zingt (p. 53).
Man/vrouw, gillen/zingen - wie hier overeenkomsten ziet, kan alles bewijzen.
Ook als zij niet direct de literatuur betreffen, zijn de associaties van Moerbeek
veelal verbijsterend. Zo ontvangt Reve, althans de hoofdfiguur van Het Boek Van
Violet En Dood (Moerbeek verwisselt met groot gemak literaire en werkelijke
personen), in zijn hoedanigheid van redacteur van het tijdschrift Tirade een zending
uit Rotterdam-West. Daar weet Moerbeek wel raad mee: ‘Rotterdam-West, dat is
buiten Rotterdam. Schiedam en Vlaardingen liggen ook buiten die stad; in de
Randstad-keten is Rotterdam de laatste stad, en ligt Rotterdam-West in het
ongekende. Voorbij de laatste stad, zo heet dus de beroemde bloemlezing van
Achterbergs gedichten, verzorgd en ingeleid door Paul Rodenko’ (p. 19). Evenals
met de naam Onderdijk uit De Vierde Man: ‘Onderdijk? Iemand die zich heel klein
voelt onder de dijk en dan achterom kijkt, kan
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zich best achter een berg wanen’ (p. 56).
Deze voorbeelden zijn met vele andere aan te vullen, maar ik laat het hierbij. Door
de warhoofdige betoogtrant is Reve tot de vierde macht een naargeestig boek,
waarvan de publicatie betreurenswaardig is. Voor Toine Moerbeek, die er in de
toekomst waarschijnlijk met gêne aan zal terugdenken. Voor het Fonds voor de
Letteren, dat het subsidieerde. Voor de uitgever die zich ermee blameerde: was er
echt geen kritische redacteur te vinden die de uitgave krachtig kon ontraden? Voor
de nagedachtenis van de grote dichter Kees Ouwens, aan wie het boek is
opgedragen. (De hoofdstuktitels, gevormd door leenwoorden, doen denken aan de
titels van de gedichten in diens bundel Klem.) Voor de nieuwsgierige lezers,
bijvoorbeeld argeloze studenten, die hopen er iets uit te leren over het werk van
Reve. En voor Gerard Reve, wiens oeuvre hier in een bespottelijk daglicht verschijnt.
Vanaf het omslag kijkt zijn verweerde hoofd ons sceptisch aan.

G.F.H. Raat
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Signalementen
Venlo - Duisburg - Essen: Diatopische Untersuchungen zu den
historischen Stadtsprachen im 14. Jahrhundert / Hildegard Weber.
Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2003. - 477 p. (Germanische
Bibliothek Band 14; Arbeiten aus dem Duisburger Graphematikprojekt,
Band 1.) [Boek en CD-ROM] ISBN 3-8253-1447-2 Prijs €89, De handelsuitgave van de dissertatie van Hildegard Weber naar de taal van Venlo,
Duisburg en Essen in de veertiende eeuw sluit nauw aan bij de, voor de historische
dialectgeografie, methodologisch vernieuwende onderzoeken van Arend Mihm en
Michael Elmentaler. Zij beschrijven en analyseren minutieus en zeer gestructureerd
de schrijfsystemen van verschillende schrijvers binnen bepaalde plaatsen, waarna
het mogelijk wordt de onderliggende klanksystemen te distilleren.
Hildegard Weber heeft een corpus opgebouwd met oorkonden uit Venlo, Duisburg
en Essen. Zij heeft per plaats de gebruikte grafieën geïnventariseerd en gekoppeld
aan zogenaamde Lautpositionen (klankposities). Lautpositionen worden bepaald
aan de hand van een klanketymologisch referentiesysteem op basis van het
Westgermaanse vocaalsysteem, waarbij rekening gehouden wordt met de omgeving
waarin de vocaal voorkomt (in open- of gesloten lettergreep, umlautpositie, enz.).
Vervolgens was het mogelijk om de (schrijf)taal van de drie plaatsen kwantitatief te
vergelijken.
Een belangrijke vraag in de studie van Weber is of de grenzen van het Hoogduits,
het Nederduits en het Nederlands in de veertiende eeuw in het gebied tussen Venlo,
Duisburg en Essen scherp aangegeven kunnen worden (zoals in het verleden wel
werd aangenomen), of dat er in de Middeleeuwen nog geen scherp onderscheid
tussen deze drie Continentaalgermaanse talen gemaakt kan worden. Moet men
eerder denken aan een dialectcontinuüm met daarbinnen belangrijke schrijf- en
dialectcentra? De sterk onderbouwde resultaten van Weber wijzen niet op een
scherpe taalgrens, maar eerder op een dialectcontinuüm met glijdende overgangen.
Op de bijgeleverde CD-ROM staan onder andere de transcripties van alle
oorkonden die gebruikt zijn binnen het onderzoek. Alleen daarom al is deze studie
van belang.

Margit Rem

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. ISBN 3-89323-449-7
ISBN 90-726355-76-3 Prijs: €23, Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar ‘Geschiedenis van de Nederlandse
grammatica in West-Europese context’ aan de (in december 2003 nog) Katholieke
Universiteit Nijmegen heeft Geert Dibbets een selectie gemaakt uit de publicaties
van zijn hand uit zijn ‘Nijmeegse jaren’. Het resultaat is een bundel met elf artikelen.
De onderwerpen die Dibbets in deze selectie chronologisch aan de orde stelt, lopen
van de in 1584 gedrukte Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst tot en met
Frans de Haes' Nederduitsche Spraekkunst uit 1764. Het belangrijkste thema is de
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Nederlandse taalkundige terminologie in relatie tot die in de buurlanden en -talen,
in combinatie met het specifieke publiek dat de Nederlandse grammatici met hun
leerboeken voor ogen hadden. Gebruikmakend van filologisch precisiewerk
presenteert Dibbets heldere en zakelijke onderzoeksverslagen die nooit wijdlopig
worden. Juist zijn taal- en grensoverschrijdende benadering leidt tot een overtuigende
interpretatie van de rol van de onderzochte teksten en taalonderzoekers en
-onderwijzers, zodat de bundel een prachtige neerslag is van de leeropdracht die
Dibbets in 1993 aanvaardde.

Karina van Dalen-Oskam

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, Ondanks de overvloedige overlevering van evangelieharmonieën, teksten waarin
de gegevens over het leven van Jezus uit verschillende teksten tot één lopend
verhaal geredigeerd zijn, is er relatief weinig aandacht aan dit teksttype besteed.
Met deze bundel willen de editeurs de aandacht vestigen op enkele aspecten uit
de geschiedenis
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van de evangelieharmonie en de context waarbinnen representanten ervan
functioneerden. Ulrich Schmid leidt de bundel in met een beschrijving van de
definities die in de verschillende onderzoekstradities worden gehanteerd en een
overzicht van de belangrijkste standpunten in het onderzoek tot nu toe. In een
tweede bijdrage gaat hij in op de harmonietraditie zoals die zijn neerslag heeft
gevonden in de West-Europese Latijnse teksttraditie. Marc Vial onderzoekt de functie
van Jean Gersons Monotessaron, Charles Caspers behandelt laatmiddeleeuwse
devotionele aspecten van evangelieharmonieën, liturgie en
‘Leben-Jesu-Darstellungen’. August den Hollander presenteert een verkenning van
de vorm en functie van Middelnederlandse evangelieharmonieën.
In deel II, ‘Mittelalterliche Evangelienkommentare und Passionsharmonien’
bespreekt Willigis Eckermann het veertiende-eeuwse evangeliecommentaar van
Simon Fidati von Cascia en de manier waarop harmonisering hierin een rol speelt.
Christoph Burger onderzoekt de passieharmonie Die himmlische Fundgrube van
Johannes von Palz in de context van de praktische doelstellingen van de tekst:
‘evangelisatie’ met de nadruk op het lijdensverhaal. Hierbij betrekt Burger ook de
latere uitbreiding/bewerking die Johannes zelf van zijn werk maakte en de preken
van zijn hand die in bewerkte vorm zijn overgeleverd. Het is jammer dat van beide
in de titel van deel II genoemde teksttypen maar één representant behandeld kon
worden; het is te hopen dat ze uitgebreider aan de orde zullen komen in
vervolgpublicaties van deze bundel.

Karina van Dalen-Oskam

Michiel de Swaen: De gekroonde laars. Een vastenavondspel / Vertaald
en toegelicht door Hubert Meeus. Amsterdam: Atheneum - Polak en
Van Gennep, 2003. - 108 p. (Griffioen.) ISBN 90-253-4979-x Prijs: €7,50
Michiel de Swaens De verheerlijckte schoenlappers of De gecroonde leersse
(Duinkerke, 1688) behoeft geen introductie. Het is een briljant vastenavondspel over
een grap die de populaire keizer Karel V uithaalt met een eenvoudige onderdaan,
vervlochten met de traditioneel-komische intrige van de dochter die een rijke man
moet, en een jonge man wil trouwen. Alles komt goed. Humor uit een door en door
patriarchale standenmaatschappij, maar nog altijd effectief. Deze uitgave biedt, in
de traditie van de (inmiddels bijna afgesloten) Griffioen-reeks, een herspelde en
ook in meer opzichten gemoderniseerde tekst, met ruim voldoende woordverklaringen
achterin voor wie precies wil weten wat een ‘lichte tuit’ is of een ‘Jan-tast-sochte’.
Het nawoord biedt een overzicht van leven en werk van De Swaen, dat zoals bekend
veel meer omvat dan dit beroemde spel (en ook wel meer aandacht verdient), en
een analyse van het stuk, speciaal gericht op de vraag waar de komische effecten
in schuilen. Andere, meer ‘tegendraadse’ leeswijzen blijven hier buiten beschouwing,
maar worden hier mogelijk nog eens door geïnspireerd. Het nawoord besluit met
een aanduiding van de plaats van het spel in de komische toneelliteratuur van de
periode: iets tussen een klucht en een blijspel in, op de grens tussen Franse en
Nederlandse cultuur, in een geheel eigen toon.

Ton van Strien
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J. Nooseman, Beroyde Student en J. Noozeman, Bedrooge Dronkkaart,
of Dronkke-Mans HEL / Met inleiding en annotaties uitgegeven door
Ineke Grootegoed, Arjan van Leuvensteijn en Marielle Rebel. Amsterdam:
Stichting Neerlandistiek VU, en Münster: Nodus Publikationen, 2004.
ISBN 90-72365-84-4 ISBN 3-89323-747-x Prijs: €30, Het ‘Woord vooraf’ van deze uitgave laat geen twijfel bestaan over de doelgroep:
‘Deze wetenschappelijke uitgave van de Beroyde Student en de Bedrooge Dronkkaart
[...] is afgestemd op gevorderde studenten en afgestudeerden Nederlands.’ Wie de
annotaties bekijkt ziet dat lezers zonder een degelijke filologische opleiding (en
interesse) hier inderdaad weinig te zoeken hebben, al durf ik niet uit te sluiten dat
daar nog heel wat gevorderde en afgestudeerde neerlandici onder zijn: zoals het
hier gebeurt krijgt men het vak nog maar zelden gedoceerd. Dat maakt deze aanpak
natuurlijk niet minder waardevol, en hier valt veel te leren, vooral over
zeventiende-eeuws taaleigen en over het bijbehorende onderzoeksapparaat. Ook
de inleidende hoofdstukken, met name die over de thematiek (studentenleven,
huwelijksmoraal, toverijgeloof) zijn informatief en adequaat als ‘achtergrond’, maar
het accent ligt toch op de filologie. Een bezwaar vind ik wel dat het nogal veel van
hetzelfde is: bij nagenoeg elke woordverklaring staat een verwijzing naar het WNT,
en in het algemeen is de aandacht voor grammaticale en lexicografische kwesties
zo overheersend dat de uitleg van de tekst er wel eens bij ondersneeuwt. Wat
betekent de eerste zin van de opdracht van
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het eerste stuk? Het staat er wel, maar het staat er bepaald niet meteen. Maar goed,
dat kan ook leerzaam zijn. De teksten zijn, afgezien van wat onvermijdelijke ingrepen
en correcties, afgedrukt ‘naar de letter’ van de bronnen. Uiteraard is er, bij deze
opzet, niet gemoderniseerd. Maar een ongelukkige consequentie is wel dat de
titelpagina van deze uitgave nu suggereert dat het om stukken van twee auteurs
gaat, J. Nooseman en J. Noozeman. Dat wordt in de inleiding wel recht gezet, maar
met iets minder ontzag voor de letter had het hele probleem zich niet voorgedaan:
de auteur is de bekende acteur Jelis Noozeman. Het zijn trouwens prima kluchten.

Ton van Strien

De steen van Alciato. Literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden.
Opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat. The Stone of
Alciato. Literature and Visual Culture in the Low Countries. Essays in
Honour of Karel Porteman / Uitgegeven door/ edited by Marc van Vaeck,
Hugo Brems, Geert H.M. Claassens. Leuven: Peeters, 2003. - 1131 p.
ISBN 90-429-1374-6 Prijs niet opgegeven
De steen van Alciato is letterlijk en figuurlijk een imposante bundel. Ter gelegenheid
van het emeritaat van Karel Porteman schreven 59 collega's over de relatie tussen
literatuur en, zoals dat in de titel van de bundel heet, ‘visuele cultuur’. Dit leverde
maar liefst twee kilo kennis en leesplezier op, die door uitgeverij Peeters in een
mooie en hanteerbare vorm zijn gegoten. De titel verwijst overigens niet naar de
omvang van het boek, maar naar een motief uit de emblemen van Alciato: de steen
staat voor de dagelijkse beslommeringen die een intellectuele ontplooiing in de weg
staan. De boodschap is dat de emeritus zich ongestoord kan wijden aan de verdere
studie van de zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde, nu hij bevrijd is van
universitaire taken en klussen.
Het thema van de bundel sluit aan bij een belangrijk onderzoeksterrein van
Porteman, de verhouding tussen ‘pictura’ en ‘poesis’, zoals die onder andere in
emblemen tot uitdrukking komt. De bijdragen over emblematiek nemen dan ook
een ruime plaats in de bundel in: 465 van de 1118 pagina's. Het embleemgenre
wordt daarin belicht van de vroegste tijd (Alciato) tot in de twintigste eeuw (Charlotte
Mutsaers, die vervolgens weer op Cats blijkt terug te grijpen) en van ‘smal’ naar
‘breed’: er wordt aandacht geschonken aan afzonderlijke emblemen, (beeld)
motieven, embleembundels, relaties tussen bundels en aan de mogelijkheid om
ook andere korte teksten, religieuze beelden of zelfs hele gebouwen als ‘embleem’
op te vatten en te duiden.
Het begrip ‘visuele cultuur’ is echter breder dan dat. Dit blijkt al uit de eerste drie
bijdragen aan de bundel, die een meer filosofisch of theoretisch gehalte hebben.
Zij bespreken de verhouding tussen teken en betekenis, beeld en verbeelding,
symboliek en taal, aan de hand van respectievelijk J.H. Leopolds gedicht ‘Albumblad’,
het tetragrammaton (de vier letters waarmee God wordt aangeduid in het Hebreeuws)
en Middelnederlandse letterallegorese (de gewoonte om woorden te verklaren door
de afzonderlijke letters te duiden).
Deze drie artikelen worden gevolgd door een aantal bijdragen over literatuur die
naar aanleiding van een kunstwerk geschreven is: gedichten van Hugo Claus,
Herman de Coninck en Stefan Hertmans naar aanleiding van twintigste-eeuwse
foto's, etsen, sculpturen, machines en tekeningen, gedichten van Willem van Toorn
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over vijftiende-eeuwse fresco's en een bijschrift bij een zestiende-eeuws portret van
Pieter Bruegel.
Een volgende sectie in de bundel (die overigens ook weer onderverdeeld is in
vele subsecties) biedt ruimte aan artikelen over de overeenkomsten en verschillen
tussen dichtkunst en schilderkunst (bijvoorbeeld in opvattingen over begrippen als
‘realisme’ of ‘verbeelding’). De relatie tussen de zusterkunsten wordt besproken
aan de hand van het werk van Bredero, Stijn Streuvels, Edward Vermeulen, Willem
Elsschot en Maurice Gilliams en de ridderepiek. In deze sectie krijgt ook de poëtica
van de auteurs de nodige aandacht. Er wordt getoond hoe auteurs omgaan met
een iconografische traditie, zoals de verbeelding van de apocalyps bij Hadewych
en verschillende voorstellingen van Venus (bij Dirc Potter, op het toneel en op
titelpagina's). Er wordt aandacht geschonken aan de werking van beelden op het
toneel en in toneelteksten (Vondel, Lucretia van Merken, Italiaanse komedie).
Uiteenlopende genres komen aan bod, zoals een vijftiende-eeuwse
rederijkersrijmprent, een zeventiende-eeuws pamflet en volksprenten, een soort
voorlopers van stripverhalen. Gaandeweg komt de nadruk meer op de
beeldcomponent dan op de teksten te liggen, met bijdragen over titelprenten en
over boekillustraties (zowel over de betekenis en functie als over de totstandkoming
ervan). De tweede helft van de bundel is als gezegd aan diverse aspecten van de
emblematiek gewijd.
Welbeschouwd is de inhoud van dit omvangrijke boek nauwelijks in één bladzijde
weer te geven. Al gaat de meeste aandacht verhoudings-
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gewijs uit naar de Vlaamse literatuur en de vroegmoderne periode, het mag duidelijk
zijn dat deze bundel iets te bieden heeft aan iedereen die geïnteresseerd is in
woord-beeld relaties. Een mooi boek om in te grasduinen en op onverwachte
verbanden te stuiten.

Nelleke Moser

Constantijn Huygens: De Zeestraat van 's-Gravenhage naar
Scheveningen / In hedendaagse spelling overgebracht, geannoteerd en
van een inleiding voorzien door Ad Leerintveld. Den Haag: Valerius
pers, 2004. Haagse deeltjes [nr. 3]. ISBN 90-808237-2-4 Prijs niet
opgegeven
Niet iedereen weet dat De Zee-straet (eerste uitgave 1667) een van de mooiste
gedichten van Huygens is. Het is niet het minst interessante ook, met zijn
uitweidingen over het strandvermaak voor Scheveningen, destijds bepaald geen
alledaags onderwerp. Huygens schreef het, terug in Den Haag na een jarenlang
verblijf in Frankrijk, toen hij kon zien hoe zijn meer dan tien jaar oude plan voor een
straatweg van Den Haag naar Scheveningen eindelijk was gerealiseerd. Ter
gelegenheid van de viering van 100 jaar Scheveningen Haven verscheen deze
aantrekkelijke uitgave van het gedicht, verzorgd door Ad Leerintveld. De beknopte
inleiding vertelt het verhaal van Huygens' inititatieven als projectontwikkelaar en
architect: tot op de steen nauwkeurig berekende hij wat er nodig was voor de aanleg,
en ook de financiële dekking was bij hem in goede handen. Verder is er een overzicht
van de inhoud en een karakteristiek van de toon van het gedicht, met zijn ‘lessen’
voor vrijers en vrijsters die (bij alle verwantschap) zo geheel anders van karakter
zijn dan die van Huygens' grote tijdgenoot Jacob Cats. De tekst is gebaseerd op
die in de Korenbloemen van 1672, spelling en interpunctie zijn gemoderniseerd en
in de marges zijn beknopte woordverklaringen toegevoegd. Een tiental illustraties,
reprodukties van zeventiende- en achttiende-eeuwse tekeningen van de
Scheveningsweg en omgeving, completeert het boekje.

Ton van Strien

‘Tweelinge eener dragt.’ Woord en beeld in de Nederlanden (1500-1750)
/ Karel Bostoen, Elmer Kolfin en Paul J. Smith (red.). Hilversum: Verloren,
2001. - 320 p. ISBN 90-6550-661-6 Prijs: €29,90
Deze bundel is het resultaat van een interdisciplinair onderzoeksproject ‘Woord en
Beeld’ aan de Leidse Universiteit en beoogt, aldus de redactionele inleiding, nieuwe
inzichten te bieden in het ‘diffuse’ en ‘veelal conflictueuze’ grensgebied tussen
literatuur en beeldende kunst in de vroegmoderne tijd. En in die opzet is men ook
zeker geslaagd. Het boek bevat elf studies, alle van substantiële omvang en hoog
niveau, en passend geïllustreerd, die inderdaad laten zien dat met het doodgeciteerde
ut pictura poesis de problemen pas beginnen. Ik volsta hier met een kort
inhoudsoverzicht. De eerste afdeling is vooral diachroon en thematisch. Paul Smith
bespreekt verschillende verschijningsvormen van de fabel van het hert, dat altijd
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een glaasje met zijn meester mee mocht drinken, maar de drank resoluut afzwoer
nadat het in een dronken bui zijn poot had gebroken. Het verhaal is onder meer te
vinden in de emblemenbundels van De Dene en Vondel en biedt dan ook ruime
mogelijkheden om wijzen van verbeelding te vergelijken. Karel Bostoen en Daniel
Horst laten zien hoe de portretten van de franciscaan ‘Broer Cornelis’ (1521-1581),
met zijn flagellantische praktijken een bekend mikpunt van antipapistische satire,
voor een deel wel en voor een deel helemaal niet aansluiten op de bekende Historie
van B. Cornelis (1569). Eric Jan Sluijter en Nicôle Spaans onderzoeken de
verschillende manieren waarop woord en beeld samengaan in de voorstellingen
van Cimon en Efigenia, het verhaal uit Boccaccio's Decamerone over de oliedomme
Cimon, die door de aanblik van de naakte Efigeneia in een volmaakte held werd
getransformeerd. Uiteraard zal de moraal ‘liefde maakt wijs’ vaak ondergeschikt zijn
geweest aan het plezier van de uitbeelding van een pikante situatie.
In de tweede afdeling staan boekillustraties centraal - wel allerminst een
afgegraasd onderwerp. Hanneke de Bruin spreekt over de uitbeelding van donkere
mensen in vroege Nederlandse drukken (tot ca. 1550). Veel voorbeelden bestaan
er niet van, maar een interessante vaststelling is toch wel dat de afbeeldingen soms
totaal de tekst niet ‘illustreren’; uitdrukkelijk als zwart of donker beschreven mensen
worden dan ‘gewoon’ als blanken afgebeeld. Veel nauwer verbonden waren woord
en beeld in de zeventiende-eeuwse stadsbeschrijvingen, waarover een bijdrage
gaat van Eddy Verbaan, toegespitst op Orler's beschrijving van Leiden (1614). Wel
moeten we bij het lezen en kijken in dat soort boeken rekening houden met de
conclusie dat het er altijd minder gaat om, in de woorden van Verbaan, het aanzicht,
als wel om het aanzien van de stad. De volgende bijdrage, door Elmer Kolfin, gaat
over een
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boekje dat op het eerste gezicht een van die vele aantrekkelijk geïllustreerde werkjes
is voor ‘de ionge ieugdt van alle de Nederlanden’: de Hollantsche-Liis met de
Brabantsche Bely (1629) van Gillis Jacobsz. Quintijn. Maar zelden zal die doelgroep
in zo felle en plastische woorden tot de orde geroepen zijn als hier gebeurt: hun
ongetemde vrolijkheid leidt tot losbandigheid en dat weer tot moord en doodslag.
De afbeeldingen, deels ontworpen door Adriaen van de Venne, en even plastisch
als de teksten, tonen een soms verrassende verwerking van de picturale traditie.
Malgorzata Sarnowiec vergelijkt twee series (beide uit 1682) over ‘de zeven zonden
van het dienstmeisje’: de ene allegoriserend en moraliserend, de ander meer
actualiserend en satirisch (en wellicht ook een kritische, libertijnse reactie op de
eerste). De Engelstalige bijdrage van Dawn Odell laat o.a. zien hoe de illustraties
in Nieuwhofs verslag van zijn reis door China (1682) pasten in het beleid van de
VOC om China niet voor te stellen als een exotisch sprookjesland, maar als een
interessante, ‘reële’, handelspartner. Nelke Bartelings behandelt het genre van de
titelprent, exemplarisch aan de hand van Frans van Mieris' Histori der Nederlandsche
Vorsten (1732-1734). Ook laat ze zien dat niet iedere titelprent zo naadloos aansluit
op de inhoud van het aangekondigde boek.
De laatste afdeling gaat over beelden in woorden, en over woorden in beelden.
Ze bevat twee bijdragen: een van Boukje Thijs over ‘beeldende’ beschrijvingen van
schilderijen en prenten in Den Nederduytschen Helicon (1610), en een van Juliette
Roding over de ‘briefwanden’, geschilderd door Corn. Norbertus Gijsbrechts in het
Deense koninklijk paleis (1668-1672). Het zijn wonderbaarlijke trompe-l'-oeils die
eruit zien als, zeg maar, het toenmalige equivalent van onze bakjes in- en uitgaande
post. Ook Roding laat zien dat die beelden iets te zeggen hadden.

Ton van Strien

Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar. Een uitgeversdocumentatie /
Marinus van Hattum. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU en
Münster: Nodus Publikationen, 2004. - 275 p. ISBN 90-72365-82-8 Prijs:
€28,50
In de laatste twee jaren van zijn leven is de grote dichter Willem Bilderdijk zo verzwakt
dat hij zich niet meer zelf met de publicaties van zijn werken kan of wil bezighouden.
De financiële toestand van zijn gezin is weinig rooskleurig. Als de jonge G.T.N.
Suringar zich in 1829 als uitgever aanbiedt, gaat zoon Lodewijk Willem grif op het
aanbod in. In eerste instantie wil Suringar een nalezing op de verzen van Bilderdijk
uitgeven. Hiervoor blijkt echter onvoldoende kopij aanwezig. Samen met Isaäc da
Costa maakt Lodewijk Willem een manuscript van Bilderdijk over etymologie
persklaar. Ook werkt hij aan een bundel nagelaten gedichten van zijn moeder.
In Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar documenteert Marinus van Hattum de
totstandkoming van de uitgave van deze en nog twee andere werken van Bilderdijk
en een van zijn vrouw door de uitgever Suringar. Het betreft Beginsels der
woordvorsching, K.W. Bilderdijk-Schweikhardts Nagelaten gedichten en twee drukken
van De ondergang der Eerste Wareld. Alleen Beginsels der Woordvorsching
verschijnt nog bij het leven van de dichter. Hij lijkt verrast door de uitgave. Aan Da
Costa schrijft hij: ‘Het hierbijgaande stukjen van mij, heeft men, met of zonder mijne
kennis (ik weet het met) gedrukt.’ (p. 40.)
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Van Hattum geeft de briefwisselingen tussen Suringar, L.W. Bilderdijk en Da
Costa weer, voor zover de brieven betrekking hebben op de uitgaven. Het boek
bevat ook brieven van andere betrokkenen, zoals H.J. Koenen, die Suringar schrijft
over het manuscript van De ondergang der eerste wareld. De brieven zijn
voornamelijk interessant voor de geschiedenis van het Réveil. De bijlagen bevatten
kostenberekeningen voor de vier uitgaven en gedeelten van recensies. Zij zijn
daardoor van belang voor de boekwetenschap en de receptiegeschiedenis van
Bilderdijk in de periode kort voor en na zijn dood.

Karin Hoogeland.

Egodocumenten: nieuwe wegen en benaderingen / Arianne Baggerman
en Rudolf Dekker (red.). Z.p.: Aksant, 2004. - 160 p. (Themanummer van
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 1 (2004) 4). ISBN
90-5260-153-4 Prijs: €15, De benaming ‘egodocumenten’ is in de afgelopen decennia in zwang geraakt als
parapluterm voor autobiografisch getinte teksten, dus niet alleen. de ‘klassieke’
autobiografie maar ook brieven, memoires, dagboeken etc. Egodocumenten is
tevens de titel van een door Arianne Baggerman en Rudolf Dekker geredigeerd
themanummer van het Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis.
Baggerman en Dekker, beiden verbonden aan de Rotterdamse Erasmus Uni-
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versiteit, maken zich al jaren verdienstelijk met studies naar autobiografische
geschriften en het is ongetwijfeld mede aan hen te danken dat dit type onderzoek
een bloeiperiode doormaakt. Een recente vrucht hiervan is het door Baggerman
geleide NWO-project Controlling time and shaping the Self.
De door Baggerman en Dekker geschreven inleiding van Egodocumenten laat
zich lezen als een toelichting op dit onderzoeksprogramma. De ook internationaal
toegenomen belangstelling voor egodocumenten wordt hier verklaard tegen de
achtergrond van ontwikkelingen binnen de historische wetenschap als geheel: mede
onder invloed van het poststructuralisme is men vraagtekens gaan zetten bij de
‘hardheid’ en betrouwbaarheid van kwantitatief onderzoek. Het traditioneel
gewantrouwde, want te subjectieve, egodocument werd in dit klimaat (her)ontdekt
als historische bron. Dat de vorm van een autobiografisch geschrift moeilijk te
scheiden valt van de inhoud wordt niet langer als een probleem gezien, maar veeleer
als een uitdaging.
Interessant in het door Baggerman geïnitieerde onderzoek is de nuancering van
de traditionele link tussen het in de moderne tijd sterk toegenomen aantal
autobiografische geschriften en de zogenaamde individualisering. Zo blijkt zelfreflectie
geen vanzelfsprekend onderdeel van moderne egodocumenten. Moderne
‘autobiografen’ lijken de pen veeleer op te nemen om de grote veranderingen in
hun tijd enigszins te bemeesteren. Baggerman en Dekker geven hiervoor twee
illustraties in eveneens in deze bundel opgenomen artikelen. Dekker laat zien hoe
Constantijn Huygens junior zijn dagboek gebruikt om zich staande te houden in het
roerige Londense hofleven, waar hij in het voetspoor van stadhouder Willem III
terecht was gekomen. Baggerman maakt duidelijk hoe de ouders van Otto van Eck
aan het einde van de achttiende eeuw de ontwikkeling van hun zoontje probeerden
te sturen door hem een dagboek te laten bijhouden.
Het onderzoek naar egodocumenten is bij uitstek een voorbeeld van een
schemergebied tussen geschiedenis en literatuurwetenschap. Tot het laatste
vakgebied en meer specifiek tot het lezersonderzoek behoort het in Egodocumenten
opgenomen artikel van Jeroen Blaak over het dagboek van een achttiende-eeuwse
Leidse domineesdochter. Deze Jacoba van Thiel blijkt opmerkelijk vaak verslag te
doen van leeservaringen. Daarmee biedt haar dagboek een ideale aanvulling op
het meer op kwantitatieve leest geschoeide lezersonderzoek van de laatste jaren.
Strikt literaire teksten komen hier overigens maar zelden aan de orde, al blijkt
Jacoba's voorkeur zich niet te beperken tot het geijkte stichtelijke repertoire.
De bij egodocumenten zo belangrijke kwestie van vorm en inhoud zou men ook
kunnen verbinden met de literariteit van dit genre teksten. Een belangrijk punt, juist
ook in periodes waarin de autonomie van de literatuur nog geen vanzelfsprekendheid
was. Interessant zijn in dit verband de bijdragen van Fred van Lieburg over
piëtistische geloofservaringen en van Lotte van de Pol over de jeugdherinneringen
van Wilhelmina van Pruisen. Minder overtuigend is het artikel van Hugo Röling: hier
vindt de lezer weliswaar veruit de meeste verwijzingen naar ‘literaire’ teksten - Röling
doet onderzoek naar jeugdherinneringen uit de negentiende en twintigste eeuw maar de wisselwerking van vorm en inhoud blijft min of meer onaangeroerd. Mogelijk
wreekt zich hier dat het in Nederland zo populaire genre van de autobiografisch
getinte literatuur (van Wolkers tot Palmen) in literatuurwetenschappelijke kring tot
nu toe betrekkelijk weinig aandacht heeft gekregen.

Jan Oosterholt
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