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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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De universiteitsbibliotheek van Leiden in 1610.
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Inleiding
Aan de vooravond van de negentiende eeuw, in 1797, werd aan de Leydsche
Hoogeschool, thans de Rijksuniversiteit Leiden, Matthijs Siegenbeek (1774-1854)
benoemd tot hoogleraar in de Vaderlandsche taal en welsprekendheid. Hoewel van
een zelfstandige studierichting Nederlands nog geen sprake was, - Siegenbeek stond
vooral jonge studenten-theologie ten dienste met onderwijs in zuiver taalgebruik en
retorica -, werd met deze benoeming toch in zekere zin de basis gelegd voor de
neerlandistiek als vak.
Siegenbeek rekende behalve de studie van taal (spelling) en stijl, ook de
beschouwing van de letterkunde tot zijn ambtsterrein: in 1826 publiceerde hij de
Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Ofschoon de eerste hoogleraar
zich niet begeeft in een uitvoerige verantwoording van doel en werkwijze, maakt hij
wel melding van verschillen tussen zijn Beknopte geschiedenis en vergelijkbare
publikaties van anderen. De notie dat het beoefenen van een vak vorm krijgt in het
gesprek met voorgangers, is aanwezig.
Na Siegenbeek is ‘Nederlands’ uitgegroeid tot een universitaire discipline. De
voortdurende pogingen om het vak vorm te geven gingen gepaard met aanhoudende
discussies over object, doel en werkwijze. Iedere generatie neerlandici bracht overigens in navolging van ontwikkelingen in het buitenland - nieuwe aspecten van
het object van onderzoek naar voren: de auteur werd belangrijk, de ontwikkeling van
de literaire geschiedenis kreeg aandacht, de tekst op zichzelf kwam in het zoeklicht
te staan, en de laatste tien - vijftien jaar houdt een goed deel van de vakgenoten zich
bezig met onderzoek naar de functie van teksten of met onderzoek naar de receptie.
Uitvoerige beschouwingen over de verschillende benaderingswijzen en de
ontwikkeling ervan binnen de vakgeschiedenis vindt men in Historische letterkunde;
facetten van vakbeoefening, redactie Marijke Spies, Groningen 1984.
De discussie gaat voort; daarvan getuigt onder andere dit boekje.
Binnen de vragencomplexen die de meeste neerlandici thans bezighouden, de
vragen van functie en van receptie, rijzen als vanzelf vragen naar de koper, de lezer,
naar wát mensen lazen, en hóe zij lazen. Kortom, zo willen wij weten: ‘Wie ging
hoe met welke tekst om?’
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En daarmee zijn we op het terrein van de literatuursociologie: tekst, tekstgebruiker
en de wijze van tekstgebruik in onderlinge samenhang, vormen object van studie.
De coherentie van de genoemde begrippen, die men kan vangen in de weinig elegante
term ‘tekstverwerkingsproces’, is voor de literatuurhistoricus van groot belang. In
het begrip ‘tekstverwerkingsproces’ ligt de hele dynamiek van het omgaan met een
tekst opgesloten. De literatuurhistoricus richt zich echter niet alleen op de
(re)constructie en het beschouwen van de tekstverwerkingsprocessen welke zich in
het verleden hebben afgespeeld, maar hij tracht ook verklaringen te vinden voor de
veranderingen die zich binnen die processen manifesteren.
We hebben niet de pretentie in deze bundel dat hele vragencomplex systematisch
en uitputtend aan de orde te stellen: de auteurs tasten het terrein af middels zeven
verkenningen die volgen op een schets van algemene, inleidende aard.
De gebruiker van de vroegste overgeleverde teksten lijkt soms nog wel achterhaalbaar;
paradoxaal genoeg is de oudste consument ons een enkele keer bij naam bekend,
maar verliezen wij hem in de loop van de geschiedenis uit het oog doordat hij opgaat
in groepen en daarmee anoniem wordt.
In de middeleeuwen was een tekst aanvankelijk veelal bestemd voor één persoon
- ook al ontbreken ons nogal eens de concrete gegevens daarover -; het circuit van
opdrachtgever - schrijver - gebruiker was kort en overzichtelijk. Producent en
consument stonden in een verhouding van één tot één.
Maar die éne tekst kan op een gegeven moment worden voorgedragen door een
rondtrekkende entertainer, of hij wordt afgeschreven, bijvoorbeeld met het oog op
gebruik in een klooster (zie de bijdrage van Van Oostrom c.s. voor de complicaties).
Wég individuele gebruiker. Het proces van diffusering heeft ingezet, de gebruiker
wordt een moeilijk traceerbare onbekende. Teksten worden collectief verwerkt én
komen onder de ogen van een in de anonimiteit verdwijnende individuele lezer. De
geschiedenis heeft de gebruikerscategorieën nog niet in andere dan globaal-afdekkende
termen weten aan te duiden: de adel, de kerk, de burgerij; bij specificatie ‘de gezeten
burgerij’, ‘de gewone man’.
Andere complicaties doen zich voor wanneer met het ontwikkelen van de drukpers
een tekst in veelvouden van honderd, later van duizend, beschikbaar komt. De
gebruikersgroep breidt zich dan explosief uit: de lezer, aanvankelijk nog in het
klooster, aan het hof of in het stadhuis te vinden, zit nu thuis. Auteur en
uitgeverdrukker voorzien de moeilijkheden: hoe helpen zij die nog onwennige en
geïsoleerde lezer over zijn schroom tot kopen, over zijn ‘opzien tegen de tekst’ heen?
Daartoe worden wervende titelpagina's
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en bemoedigende ïnstructies ingezet. In de bijdrage van Pleij valt te lezen hoe Gerard
Leeu, die in 1479 het overbekende dierenverhaal van Reinaart de vos als prozatekst
uitbracht, de hem onbekende lezer die verondersteld werd onwennig tegenover een
te lezen tekst te staan, instruerend en geruststellend bij de hand neemt: wie de tekst
echt wil begrijpen, moet proberen hem in zijn geheel uit te lezen en moet goed tot
zich laten doordringen wat er staat; het verhaal zit goed in elkaar, maar dat kan nu
juist met zich meebrengen dat het zich niet in één keer prijsgeeft; rustig overlezen
dan. Begrip volgt beslist.
Het bleef niet bij leesadviezen; ook het gemak dient de lezende mens. In de loop
van de tijd is veel inventiviteit gestopt in het ontwerpen van ingenieuze leesmeubelen
om de leesact zo comfortabel mogelijk te laten verlopen: lezenaars, leesraderen,
roterende boekmachines die de lezer in staat stellen verschillende boeken tegelijkertijd
te raadplegen, verstelbare zit- en ligstoelen, leestafels in allerlei formaten en
uitvoeringen, zij alle vormen de welsprekende getuigen van het prestige dat de kunst
van het lezen in het verleden genoot (zie Eva-Maria Hanebutt-Benn, Die Kunst des
Lesens, literatuuropgave bijdrage H. Pleij).
De op zichzelf begrijpelijke aandacht voor de belangrijke implicaties van de
ontwikkeling van de drukpers, heeft in het algemeen geleid tot fixatie op de gedrukte
tekst en op het lezen. Het lezen nam zo'n hoge vlucht dat voor ons, twintigste-eeuwers,
teksten uit het verleden bijna vanzelfsprekend leesteksten zijn, en dat wij lezen als
dé omgangsvorm met teksten zijn gaan beschouwen, stilzwijgend.
Bij deze voorstelling van zaken passen echter twee kanttekeningen. De
literatuurhistoricus die bewust naar ‘de lezer’ zoekt, merkt al snel dat hij met die
term niet ver komt. Heel vaak immers werden

Annonce in NRC Handelsblad, 25 juni 1986.
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teksten niet gelezen, maar bijvoorbeeld voorgelezen. De mondelinge overdracht
eigen aan de middeleeuwen, is weliswaar buiten de medievistiek nog nauwelijks
bestudeerd, maar zij blijft ook gedurende Renaissance, Verlichting en Romantiek
nog een zekere rol spelen. En zelfs in ónze cultuur is zij een niet geheel te
verwaarlozen factor. Van rondtrekkende voordragers, via rederijkers, leden van
dichtgenootschappen, improviserende studenten uit de negentiende eeuw tot de
deelnemers aan Poetry International geldt: Poëzie moet klinken!
De orale overdracht kan op verschillende wijzen plaatsvinden en leidt tot de meest
uiteenlopende vormen van tekstverwerken: voorlezen, voordragen, spelen, zingen,
improviseren, declameren, luisteren, kijken en lezen. Lezen, zeker het solitaire lezen,
het stillezen, blijkt slechts één van de wijzen waarop men met een tekst omging en
kan omgaan, en historisch gezien is het individueel lezen een jong verschijnsel.
Achter de ogenschijnlijk zo gewone lezer schuilen bij nadere beschouwing dus
diverse tekstverwerkers: voorlezer-acteur (met alle varianten) en
luisteraar-kijker-meezinger. De term ‘lezer’ blijkt, waar we van het verleden spreken,
een anachronistische term die misleidend werkt omdat hij belangrijke nuances
versluiert.
Maar er is nog iets. De orale vorm van tekstverwerken had in sterke mate een
collectief karakter; in de luisterfase hoorde men nu eenmaal gezamenlijk aan hoe het
Karel en Elegast verging. M. Spies schetst hoe het gemeenschappelijk zingen uit de
liedboeken langzaam overging in individueel lezen van de teksten.
Overigens kan het individueel lezen ook zelf oorzaak of gevolg van communicatie
zijn: in een hoek van het koffiehuis voerde ‘de burger’ gesprekken over de inhoud
van het spectatoriale tijdschrift dat hij daar zojuist had gelezen.
Een weer ander beeld van ‘alleen en toch samen’ biedt de aanwezigheid van de
man achter de leestafel in de leesbibliotheek van de vroege negentiende eeuw, een
eeuw later trouwens nog een vertrouwd beeld. Dit ‘individueel en toch samen’,
misschien aanvankelijk ‘samen en toch al individueel’, kenmerkte de hele organisatie
van de leesbibliotheken. In gemeenschappelijk overleg en in gemeenzame sfeer
bespraken de leden hun individuele wensen ten aanzien van nieuwe aanschaffen:
De heer Bonn stelt voor de Letteroeffeningen gedurende het jaar 1807
te continueren, en hetzelfde te doen voor de Medizinische Annalen. De
heer van der Pregge wil Pranks Reise nach Paris und London aangeschaft
zien. Het derde deel van Vogels Lexikon heeft bijna drie maanden bedolven
gelegen onder de papieren van dokter Washington; met lof moeten wij
melden dat hij de kas met ƒ 2. 8 st. verrijkt heeft.
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Alfabetisering en een steeds groter en goedkoper wordend tekstaanbod plaveiden
wel de weg voor het individueel-geboeid in een hoekje zitten, maar het aspect van
gemeenschappelijkheid dat de vroege tekstverwerkingsprocessen per definitie
kenmerkt, blijft de hele negentiende eeuw door bestaan en de hedendaagse leesclubjes
getuigen in rudimentaire vorm van hetzelfde verschijnsel.
Wij vatten beide punten samen: de orale cultuur rond teksten verdwijnt niet geheel
wanneer de leescultuur intreedt, en het gemeenschappelijk verwerken van teksten
blijft een rol spelen, ook na het opkomen en toenemen van het lezen en het individueel
verwerken van teksten.
Het zoeken naar de tekstverwerker wordt er zo niet eenvoudiger op. Immers, het
object van onderzoek ontvouwt zich als een waaier waarvan de onderdelen op ieder
moment in- en over elkaar schuiven, en bovendien werken twee externe factoren in
het nadeel van de onderzoeker: de teksten verschijnen in steeds grotere oplagen, en
daarmee groeit het aantal consumenten. De individuele gebruiker verdwijnt uit het
oog. In de middeleeuwen, vooral de vroege middeleeuwen, hebben we één vogel in
de hand, later tien, honderd, duizenden in de lucht; de literatuurhistorici hebben het
nakijken.
Toch zijn er ook tekenen van een tegenbeweging. Parallel aan en wellicht ter
compensatie van de groeiende anonimiteit van de reële lezer, lijken zich tendenzen
te manifesteren om de lezer in de tekst zelf te trekken.
Gerard Leeu deed een poging zijn onbekende lezer te bereiken en gebruikte daartoe
het voorwoord. Later wordt naast het voorwoord de tekst zelf de plaats waar de
lezersfiguur wordt opgeroepen, waarmee signalen aan de concrete lezer worden
afgegeven. Vooral in de achttiende- en negentiende-eeuwse roman wordt deze fictieve
lezersfiguur sterk uitgebouwd. Soms betrekt de auteur hem zo nadrukkelijk in het
literaire procedé dat hij, de fictieve lezer, medeverantwoordelijk wordt voor de tekst:
Ik ken geene grootere onbeleefdheid van een' schrijver, dan dat hij, aan
het hoofd van zijn verhaal, u in een kort bestek mededeelt, wat er uit te
leeren valt, want hij loochent daardoor de vatbaarheid des lezers, dit zelf
op te merken. Liever dan er mij in deze vlugtige schets aan schuldig te
maken, verbeeld ik mij, dat gij in mijnen smaak deelt, en mij heden wel
in eene burgerlijke woning aan de Groote Markt te Haarlem op een
zomermorgen van het jaar 1629 volgen wilt. Het is het huis eens schilders
- het huis van Frans Hals. Stoot u bij het binnentreden der opkamer, tot
eene werkplaats voor den kunstenaar ingerigt, niet aan die
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Lezen in de kring.
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potscherven, welke op onze genreschilderijtjes zulk eene goede figuur
maken; noch kreun u aan dien jankenden hond, uit liefde tot de kunst in
de ongemakkelijkste houding vastgebonden. (E.J. Potgieter, Frans Hals
en zijne dochter.)
Een op deze wijze gemobiliseerde lezer lijkt te moeten goedmaken wat er aan
daadwerkelijk contact tussen auteur en lezer schort. Is er inderdaad in de teksten
tussen 1480 en 1800 bij de stijgende anonimiteit van de reële lezer, sprake van een
steeds sterker wordende tendens tot het creëren van intimiteit binnen de tekst? En
als er aanwijzingen zijn voor de pogingen, op welke wijze kregen zij dan gestalte en
hoe werden en worden zij verwerkt?
Het is gemakkelijker al die vragen te stellen dan er één te beantwoorden; voor de
historische letteren is in Nederland op dit gebied weinig vooronderzoek verricht. De
in dit boek bijeengebrachte artikelen verkennen het terrein.
Steeds is, binnen de historische periode van ongeveer 1200 tot het begin van de
negentiende eeuw, gezocht naar tekenen van samenhang tussen tekst, tekstgebruiker
en gebruikerssituatie. De invalshoeken waaronder dat geschiedt, lopen echter sterk
uiteen; een globaal overzicht van de bijdragen moge dat verduidelijken. In de bundel
zijn de artikelen chronologisch geplaatst, in het overzicht hanteren we een andere
volgorde.
De bundel wordt geopend en ook afgesloten met een opstel van algemene aard.
H. Pleij maakt de balans op van de tot nu toe gevoerde discussie over de wijzen
waarop men in de middeleeuwen met teksten omging. Hij neemt afstand van de
traditionele visie (‘luisteren werd lezen’), maar waarschuwt ook voor doorslaan naar
de andere kant (‘er bestond in de middeleeuwen een oude leescultuur’). Generaliseren
is uit den boze, want de wijzen van tekstverwerken blijken afhankelijk van de
gebruiker, de tekstsoort en de gebruikerssituatie: een wetenschappelijke tekst wordt
anders benaderd dan een fictionele.
J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt weten hun hand een ogenblik te leggen op de
schouder van de koper, de potentiële tekstverwerker dus. Een fortuinlijke vondst,
het archief van het klantenbestand van een Middelburgs boekhandelaar, stelt hen in
staat de cliëntenkring te traceren en het aanschafpatroon vrij gedetailleerd vast te
stellen. De vraag: ‘Wie koopt wat voor hoeveel?’ lijkt voor het Middelburg en
omstreken van 1808 grotendeels beantwoord. Wat die kopers met hun aanschaf
hebben gedaan? Een koper is nog geen lezer, varieert Van Oostrom terecht.
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E.K. Grootes gaat uit van een bepaald soort teksten, te weten liedboeken uit het eerste
kwart van de zeventiende eeuw, en hij zoekt naar de doelgroep, de categorie potentiële
kopers en gebruikers van deze liedboeken. Hij tracht verbanden te leggen tussen
inhoudelijke en uiterlijke kenmerken van de liedboeken, en economische en
demografische gegevens, bijvoorbeeld de koopkracht in de Hollandse steden, en met
aspecten van de mentaliteit van een bepaalde groep jeugdige, huwbare personen.
Over de zeventiende-eeuwse liedboeken handelt ook de bijdrage van M. Spies.
Haar benaderingswijze is vooral verwant aan die van Pleij, omdat het haar ook gaat
om te achterhalen hoe bepaalde teksten werden gebruikt. Tot nu toe heeft men in het
voetspoor van de zeventiende eeuw zelf, de liedteksten uit die eeuw meestal als
leesteksten beschouwd, maar gezien de herkomst van de melodieën - deuntjes die
onder buitenlandse invloeden een facelift hadden ondergaan -, acht zij het
waarschijnlijk dat deze in het eerste decennium van de zeventiende eeuw, al dan niet
groepsgewijze, werden gezongen.
Ook in het artikel van M. Schenkeveld-van der Dussen gaat het om een tekstsoort
die gezien zijn aard op specifieke wijze de rol van de consument thematiseert, omdat
het toegeschreven is naar een tweetal soort recipiënten, het briefgedicht. Het
briefgedicht immers is aanvankelijk bestemd voor één persoon, een exclusieve lezer.
Door publikatie wordt de anonieme lezer uitgenodigd tot meelezen over de schouder.
Laat de intimiteit, eigen aan de eerste tekst, wel publikatie toe? Blijft de tekst
begrijpelijk voor de tweede adressaat? Spanning dus. Men kan zich afvragen of niet
juist het spel met de vertrouwelijkheid het briefgedicht zeer geliefd heeft gemaakt.
P.J. Buijnsters wijdt zich aan een uiterst populair tekstsoort in de achttiende eeuw,
het spectatoriale tijdschrift. Uit het archivalische materiaal zien we hoe de reële lezer
van De Hollandsche Spectator als mede-auteur optreedt; de door de spectator zo
vaak uitgevoerde manoeuvre lezersbrieven op te nemen, blijkt niet altijd een truc.
De reële lezer richt zich hier tot én de auteur van het tijdschrift én over diens hoofd
heen tot zijn mede-reële lezers. Er lijkt een poging tot communicatie op gang te
komen die we nog niet eerder zagen: de reële lezer wordt, op voorwaarde dat de
auteur hem toegang verschaft, schrijver.
F.P. van Oostrom c.s. spitsen de zaken toe: niet langer een tekstsoort, maar één
tekst staat centraal, Dirc van Delfts Tafel van den kersten ghelove, voorbeeldig geval
van een tekst die voor één persoon was bestemd, maar later op verschillende
recipiënten werd toegesneden. Tot drie maal toe blijken de verwachtingen omtrent
de toekomstige gebruiker verantwoordelijk voor de metamorfoses die de tekst
ondergaat. De tafel van drie.
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Vragen naar functie en receptie van literatuur zijn, zoals gezegd, bepalend geweest
voor de huidige aandacht voor de lezer. Verschuift de aandacht op korte termijn of
zal de literatuurhistoricus door dit vragencomplex geboeid blijven? De toekomst zal
uitwijzen in hoeverre de lezer het woord ontnomen wordt.
W. van den Berg/J. Stouten
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Met een boekje in een hoekje?
Over literatuur en lezen in de middeleeuwen
door H. Pleij
Wie kunnen er lezen?
Wanneer we horen dat Karel de Stoute zo van lezen hield - ridderromans, vertalingen
van de (vecht)klassieken -, dan is de gedachte dat hij teruggetrokken in één der
soevereine vertrekken zich verloor in spannende verhalen geheel onjuist. Karel zat
niet zelf te lezen, maar werd entertained op zijn troon door een voorlezer, niet zelden
de auteur, vertaler, bewerker, kopiist of verluchter van het handgeschreven boek zelf.
En ook hierbij was van enige intimiteit geen sprake, want hij werd omringd door zijn
hofgenoten. Op een miniatuur in een Brussels handschrift uit 1468 met Jean
Wauquelin's vertaling van de Henegouwse kroniek van Jacques de Guise zien we
een dergelijke situatie uitgebeeld: de voorlezer ligt op zijn knieën voor een laag
tafeltje met het boek en is bezig met het verhaal, terwijl Karel op zijn troon toeluistert
omringd door een elftal hovelingen, onder wie menig Gulden Vlies-ridder.
Waarschijnlijk waren er nog veel meer luisteraars, maar die pasten niet meer op de
miniatuur. Natuurlijk is hier sprake van een verbeelding met idealiserende tendensen,
maar de schilder keek wel uit om iets te portretteren wat Karel niet zou willen
herkennen. Bovendien laten kroniekberichten geen twijfel bestaan over deze
collectieve beleving van literatuur aan Karels hof. Volgens Olivier de la Marche ging
er geen dag voorbij of Karel liet zich voor het slapen gaan twee uur voorlezen uit de
geschiedenissen van de Romeinen.
Lezen was voor Karel de Stoute luisteren, bij voorkeur temidden van anderen. Op
zichzelf is dat niets bijzonders. Er is een lange traditie in de middeleeuwen van
hofvermaak, vooral aan en rond de tafel, waarbij het voorlezen en opvoeren van
teksten een voorname plaats innemen. Wanneer we het tafelvermaak (vooral in de
vorm van komische gesprekken) van de Klassieken buiten beschouwing laten, dan
stemt het vroegste bericht over dergelijk leesgenot wellicht van de tafel van Karel
de Grote, die ongetwijfeld ook in dit opzicht de toon aangaf van wat vorsten in hun
vrije tijd behoren te doen. Zijn biograaf Einhart was er zelf bij: ‘Gedurende de maaltijd
luisterde hij naar muziek of naar een voorlezer, die hem geschiedkundige verhalen,
zoals de heldendaden uit de oudheid, voorlas.
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Bijzonder gesteld was hij verder op de werken van de H. Augustinus, vooral op diens
boeken over de Staat Gods.’ Maar niet alleen in hofkringen werden literatuur en
andere teksten op die wijze beleefd. Ook het klooster kende het voorlezen aan tafel,
hetgeen allereerst in dienst stond van devotionele oogmerken maar eveneens

Voorlezen aan het hof van Karel de Stoute.
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plaatsvond in het kader van een even aangenaam als noodzakelijk geacht tijdverdrijf.
Zeker in de late middeleeuwen werden daartoe werken met een fictief karakter in de
volkstaal voorgelezen. De concrete gegevens die daarop wijzen worden bevestigd
door een verbodsbepaling uit de vijftiende eeuw met betrekking tot het
vrouwenklooster Bethlehem bij Hoorn: ‘[...] noch men salder van buten gheen boeken
lenen sonder orlof des rectoirs, noch ongewoentliken boeken ter tafelen lesen, die
rectoir en hebbe sie eerst besien, of die materie goed sij ende dientlick to lesen.’
Het is een typisch voorbeeld van a-historisch denken om deze literatuurbeleving
in hofkringen te beschouwen als een aanwijzing voor de ongeletterdheid van zelfs
(of volgens sommigen juíst) de meest vooraanstaande edelen: ze konden niet lezen
(en schrijven), vandaar dat alles voorgelezen moest worden. Een dergelijke opvatting
ligt in de lijn van de veel algemenere gedachte, nog in onze tijd te onpas herhaald,
dat leken van hoog tot laag in de middeleeuwen niet kunnen lezen en schrijven,
waardoor ze voor handelingen op dat terrein aangewezen zouden zijn op de
geestelijkheid. En hieruit zou weer volgen, dat de middeleeuwse literatuur in de
volkstaal voornamelijk functioneert in een oraal circuit, waarbij de handschriften
worden opgevat als hulpmiddelen en niet als eindprodukten of volwaardige
publikatievormen, bestemd voor privé-lezers. Het lezen door leken zou pas
gestimuleerd zijn door de drukpers, waarmee definitief de orale middeleeuwen
afgesloten zouden zijn.
De onhoudbaarheid van deze traditionele visie is inmiddels langs velerlei wegen
aangetoond. Vanaf de twaalfde eeuw heeft in het bijzonder het stadsleven lezen en
schrijven tot basisvoorwaarden verheven van een bestaan, dat rustte op
handelsactiviteiten van lokale en internationale aard die gepaard gingen met een sterk
toenemende administratie en correspondentie. Dat betekent niet dat elke burger nu
ijlings leerde lezen en schrijven, maar wel dat deze vaardigheden zich een erkend
centrale plaats verwierven in het dagelijks bedrijf. Onder meer is dat af te leiden uit
de stichting van speciale stadsschooltjes voor de koopliedenkinderen, naast de
bestaande onderwijsvoorzieningen die doorgaans naar een carrière als geestelijke
voerden. Van een rijke schrijf- en leescultuur midden in de stad getuigt eveneens het
Brugse Livre des mestiers uit 1349, een schoolboekje om Frans (en Nederlands) te
leren aan de hand van dialogen, gesitueerd in het dagelijkse leven. Een bron van deze
aard is van grote betekenis in dit verband, aangezien de overtuigingskracht van zulk
leermateriaal geheel afhankelijk is van de herkenbaarheid van de opgevoerde situaties
voor de gebruikers. En aangezien dit boekje ons uitvoerig confronteert met een
notaris, stadssecretaris, schoolmeester, kopiist, perkamentmaker, boekhandelaar en
illuminator mogen we besluiten dat zeker in de eerste helft van
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de veertiende eeuw de schriftelijke communicatie tot het normale patroon behoorde
van het dagelijks bedrijf in de stad Brugge.
Ook de adel, en zelfs of zeker de hoge adel, blijkt vanaf de dertiende eeuw te
kunnen lezen en schrijven. En weer verschijnt Karel de Grote als toonzetter van zulk
gedrag. Einhart presenteert hem aan het nageslacht als een leergierig man met een
talenknobbel, die zich gretig liet onderrichten in de kunsten en wetenschappen. Alleen
schrijven wilde niet lukken, ondanks zijn hevige inspanningen: zoals bekend had hij
steeds onder zijn hoofdkussen een schrijfplankje en vellen perkament gereed liggen
om te oefenen, ‘maar omdat hij er te laat mee begon, werd deze studie met slechts
gering succes bekroond.’ Van belang is niet de vraag of dit nu wel echt waar is, maar
wel het feit dat Einhart het zo wenst voor te stellen: een soeverein - en dus de hele
adel - dient zich te draperen met kennis van de letteren, en daarvan was Karel zelf
als geen ander doordrongen, zo hij het al niet zelf had uitgevonden.
Maar lezen en schrijven scoren niet alleen hoog onder de adel als ideaal, er zijn
ook meer praktische beweegredenen. De toenemende hofbureaucratie aan de
kanselarijen dreigt zich aan hun controle en bemoeienis te onttrekken, terwijl de
verschriftelijking van de communicatie meer intieme gedachtenwisselingen in de
weg gaat staan wanneer de vorst zelf alles moet dicteren en laten voorlezen. Een
aardig, zij het wat laat voorbeeld van dergelijke behoeften geven enkele eigenhandig
geschreven brieven van Filips de Goede in 1452 aan zijn intieme vriend en neef Jan
I, hertog van Kleef. Hij schrijft dat hij sinds kort weer in Brussel is teruggekeerd, en
dat hij zich te buiten gaat aan de zwijnenjacht. Hij is door het dolle heen, want de
zwijnen zijn uitgeteerd door honger en kou en rennen als duivels rond, dus wat wil
je nog meer: ‘De groeten, makker, verder weet ik niet meer, ik ga nu lekker eten
beneden in de stad.’ Zulke woorden dicteer je bij voorkeur niet aan je secretaris. En
dat geldt zeker voor het onderschrift, dat de dan 55-jarige Filips onder aan zijn briefje
krabbelt: ‘Je oom Flip, nog lang geen ouwe sok!’
Ook hier geldt, dat de algemene praktijk aan hoven om in het openbaar brieven te
dicteren en te doen voorlezen absoluut niet betekent, dat de adel niet kon lezen en
schrijven. Zulke handelingen hebben (en houden) een bijna ritueel karakter, verbonden
met opvattingen over rechtsgeldigheid die sterk leunen op het gesproken woord en
de aanwezigheid van getuigen. Daar komt bij, dat in de middeleeuwen de in de
klassieke retorica door Quintilianus ontwikkelde notie sterk aanwezig blijft, dat een
tekst pas goed kan doordringen bij hardop lezen. Paus Innocentius III, die heel goed
kon lezen, laat in 1200 een brief aan hem voorlezen om alle details goed te kunnen
doorgronden. En er zijn meer voorbeelden te geven van dergelijke situaties, waarbij
wij juist een geschreven tekst zouden prefereren voor het beste begrip.
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In ieder geval voert de ridderepiek in Duitsland en Frankrijk het beeld op van een
vanzelfsprekend alfabetisme onder de protagonisten, geheel in strijd met
generaliseringen uit onze tijd dat de adel zulks onmannelijk zou vinden, alleen goed
of aanbevelenswaardig voor geestelijken en vrouwen. Of dat ook voor onze
ridderepiek geldt, moet nog onderzocht worden, waarbij de problemen van
kwantificeren en generaliseren niet gering zijn. Wat moeten we bijvoorbeeld met de
verzekering van Walewein aan een priester, dat hij deze kan assisteren bij het lezen
van een dodenmis: ‘ic can wel lesen;/ Dies ne bem ic niet an dole:/ Ic ghinc .vij. jaer
ter scole / In mine kintscheit’ (r. 4902-5). Dit sprak allerminst vanzelf voor de priester,
integendeel, hij vroeg namelijk nogal retorisch, terwijl alleen Walewein met het lijk
tegenover hem stond: ‘Wie sal mi dienen?’ (r. 4901). Met andere woorden, is het
niet uitzonderlijk dat Walewein kan lezen en op school is geweest? Of geldt dat
voornamelijk zijn vermogen om als misdienaar op te treden?
De voornaamste reden voor de opvatting van een vrijwel compleet analfabetisme
onder leken in de middeleeuwen is wellicht de frequent gehanteerde kwalificatie van
illiteratus in allerlei bronnen. Deze gaat ook op voor alle voorbeelden die tot nu toe
van alfabetisme onder leken zijn gegeven: ‘ongeletterdheid’ slaat namelijk op het
onvermogen om zich van het Latijn te bedienen en op gebrek aan kennis omtrent de
latinitas in het algemeen. Maar, overigens niet veel anders dan nu, zo'n aanduiding
betekent zeker niet dat de bewuste persoon niet zou kunnen lezen of schrijven.
Ongetwijfeld waren zeer veel leken in de middeleeuwen illiterati, die vervolgens in
hun moedertaal uitstekend schriftelijk konden communiceren. Zulke ongeletterden
heeft Gerard Zerbolt van Zutphen ook op het oog, wanneer hij hartstochtelijk hun
recht op het persoonlijk lezen van de ‘heilige boeken’ in de volkstaal verdedigt, in
een preek die zelf in 1393 vertaald werd uit het Latijn.

Hardop en stil lezen
Het vermogen om teksten in de moedertaal te lezen is vanaf de twaalfde eeuw
ruimschoots aanwezig onder leken, van hoog tot laag, aan het hof en in de stad. Maar
betekent dit nu ook dat dit vermogen zich, eventueel in toenemende mate, uitstrekte
over de wijze waarop fictionele teksten geconsumeerd werden? Evenmin als de
feitelijke gegevens over voorlezen en voordracht van literatuur aanwijzingen bevatten
voor analfabetisme onder de luisteraars impliceert het vermogen om te kunnen lezen
dat het publiek zulks ook bij voorkeur deed ten aanzien van fictie. Het is niet
ondenkbaar, dat de gebruiksmogelijkheid of gebruikssituatie van een tekst bepa-
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lend is voor de receptiewijze: soms lees je, soms luister je. Het is van belang om
deze tamelijk voor de hand liggende gedachte te benadrukken, omdat er een sterk
groeiende neiging is om het literaire leven in de middeleeuwen te bevolken met
individuele lezers, nu de analfabete luisteraar uitgebannen is. De populaire maar
onhoudbare stelling die het lezen van fictie presenteert als een moeizame overwinning
op het luisteren dankzij de drukpers in de tweede helft van de vijftiende eeuw, is
overtuigend van tafel geveegd. Maar de balans begint nu door te slaan naar de andere
kant, wanneer een exclusieve receptie gepostuleerd wordt in de vorm van lezen, die
primair de houding van leken ten opzichte van fictie in de handschriftperiode bepaald
zou hebben.
Uit het volgende mag blijken, dat generaliseringen ten aanzien van milieus en hun
receptiegedrag in verband met de literatuur in de volkstaal uit den boze zijn. Situatie,
milieu en tekstsoort bepalen de receptie. Die kan bestaan uit het zelf lezen van een
geschreven of gedrukte tekst, het luisteren naar een voorlezer dan wel het toeschouwer
zijn van een spektakel, opgevoerd door een improviserende voordrager waarbij de
situatie van een toneelvoorstelling benaderd wordt. En niet alleen komt het zelf lezen
in de handschriftperiode al nadrukkelijk voor, ook ver na de drukpers wordt nog
uitgebreid naar literatuur geluisterd. Vooral dat laatste is tot nu toe nauwelijks
onderkend: het gedrukte leesboek met fictie in de moedertaal vanaf omstreeks 1470
vindt minstens een eeuw lang naast lezers een even substantieel luisterpubliek.
Maar eerst het privé-lezen. Van meet af aan lezen monniken en geleerden
afgezonderd in het Latijn de Heilige Schrift en studieboeken. Juist het teruggetrokken
zijn in hun cel beantwoordt aan de opdracht om de heilsgeschiedenis te bestuderen.
De eenzame situering en afbeelding van alleen-lezende monniken drukt een ideaal
uit ten aanzien van hun taakstelling, en dat ideaal werd natuurlijk menigmaal vervuld.
Met ‘Die broeder sat ende las / Ende leider sine boeke neder’ introduceert een
Middelnederlandse boerde uit de veertiende eeuw één van de basissituaties, waarin
men een monnik dient aan te treffen: als je hem nodig hebt, moet hij eerst zijn boek
neerleggen. Veel heiligen worden verder lezend uitgebeeld. Dat geeft aan dat ze
gekozen hebben voor het contemplatieve leven en dat ze zich bewust zijn van hun
plaats en taak in de heilsgeschiedenis. In het bijzonder de hierbij centraal betrokken
Anna (Maria's moeder) en Maria zelf zitten vaak te lezen in het Oude Testament.
Een favoriete afbeelding van Anna als stammoeder van de Heilige Familie toont haar
druk in de weer met de grote kinderschaar van haar nazaten, die ze leert lezen om
ook hen bewust te maken van Gods bedoelingen. Maria zit soms te lezen tijdens de
hoogtepunten van haar leven - en altijd bij de Annunciatie door de engel - om
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De heilige Anna leert haar nageslacht lezen.
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aan te geven dat ze doordrongen is van het heilsplan en haar rol daarin. Maar ook
vlak na de bevalling, wanneer Jozef paniekerig rondreddert, de vroedvrouwen het
kindje wassen en de koningen voor de deur staan, ligt Maria op haar kraambed te
lezen, hetgeen op het eerste gezicht een merkwaardige indruk maakt. En dat geldt
ook voor de vlucht naar Egypte, die Maria lezend op de rug van de ezel doorbrengt
ondanks het angstaanjagende van deze onderneming.
De uitbeelding van privé-lezen door vooraanstaande heiligen, juist ook in de late
middeleeuwen, verleent dergelijk gedrag een aureool van geheiligdheid met betrekking
tot de consumptie van de bijbel en devotionele literatuur. Dat moet ongetwijfeld zijn
effect hebben gehad op het leesgedrag van leken in de late middeleeuwen ten aanzien
van geestelijke teksten. Opdrachtgevers van panelen en altaarstukken laten zich graag
lezend afbeelden onder de toeschouwers van de heilige taferelen. Maar het is nog
maar de vraag of zo'n ideaal van privé-lezen ook geldt voor de zo nadrukkelijk
onderscheiden tekstsoort fictie. Misschien moest het teruggetrokken lezen van
avonturenverhalen in je eentje veeleer doorgaan voor blasfemie, of op zijn minst als
gedrag dat niet paste bij de consumptie van dergelijke literatuur.
Overigens is de kloof tussen zelf lezen en luisteren minder aanzienlijk dan nu.
Wanneer Maria zit te lezen in de aanwezigheid van anderen is de kans groot dat deze
horen wat ze leest: tot in de late middeleeuwen is het normaal om hardop te lezen,
terwijl stil lezen een bijzondere vorm van gedrag is die commentaar behoeft. Het is
verleidelijk om hierin de zoveelste aanleiding te zien om middeleeuwse mensen te
vergelijken met kinderen, immers het leren lezen van kinderen gaat ook gepaard met
luidop vocaliseren. En waar kinderen hooguit een paar jaar over deze fase van
volwassenworden doen, daar maakt de trage middeleeuwer aanspraak op liefst tien
eeuwen! Ook in dit opzicht is de gedachte aan de middeleeuwen als het tijdperk van
onze jeugd dat het best te begrijpen zou zijn vanuit kinder-achtig gedrag, uiterst
ongelukkig. Het hardop lezen vloeit voort uit andere omstandigheden en overtuigingen
met betrekking tot de communicatie. De gezaghebbende Quintilianus uit de eerste
eeuw voor Christus voorziet de middeleeuwse retorica van de dwingende notie, dat
de beste manier om een tekst te doorgronden bestaat uit hardop lezen. Daarbij
onderkent hij wel degelijk de voor- en nadelen vergeleken met het stil lezen.
Weliswaar gaat dat vlugger - het oog is immers sneller dan het oor - maar de geest
heeft daarbij de neiging om af te dwalen en andere gedachten toe te laten. Houd de
geest derhalve wakker door het geluid van de stem, en ondersteun het geheugen met
de dubbele inspanning van spreken en luisteren. Verder is de opvatting dat lezen in
feite
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een vorm van horen is, diep geworteld in de middeleeuwse taaltheorie. Het fundament
daarvoor werd gelegd door Isidorus van Sevilla in de zesde eeuw, en op zijn
definiëringen bouwt John van Salisbury zes eeuwen later voort bij de omschrijving
van de relatie tussen het geschreven en gesproken woord: ‘In wezen zijn letters niets
anders dan vormen die het geluid van een stem aangeven. Op die manier transporteren
zij dingen naar de geest door de vensters van de ogen. Herhaaldelijk laten zij de
uitingen van afwezigen zonder stem horen.’
Stil lezen is derhalve in de middeleeuwen een bijzondere vorm van leesgedrag,
die om toelichting vraagt. Augustinus beschrijft hoe hij de geleerde Ambrosius
menigmaal betrapte bij het lezen ‘terwijl zijn stem en tong rustten’. En hij put zich
uit in verklaringen voor dit afwijkende gedrag. De veronderstelling is dat Ambrosius
zo te werk ging om niet steeds gestoord te worden door vragen van andere aanwezigen
op grond van wat zij hoorden lezen. Maar Augustinus heeft een veel betere verklaring:
‘De eigenlijke reden van dat zwijgende lezen kan overigens nog eerder geweest zijn
dat hij zijn stem wilde sparen, die heel gemakkelijk schor raakte.’ Elders in zijn
Confessiones blijkt hij ook zelf stil te lezen, maar de vermelding daarvan dient nu
juist ter typering van de uitzonderlijke situatie waarin hij zich bevindt, namelijk die
van heilige huiver die hem de stem in de keel doet stokken.
Ook uit praktische overwegingen werden er pogingen ondernomen om onder
bepaalde omstandigheden het hardop lezen aan banden te leggen. Niet zelden
ontstonden er situaties waarbij men elkaar stoorde bij het lezen, vooral bij het werk
in de scriptoria. Maar ook de gelofte van stilte in bepaalde kloosterorden kon te lijden
hebben onder het rumoerige lezen van de broeders. Bekend is de bepaling uit de
regel van de benedictijnen van omstreeks 540 (voor het eerst vertaald in het
Middelnederlands in 1373), waarin aangedrongen wordt op stil lezen: ‘Ende van der
vierder uren tote omtrent de zeste ure selen si hen te lesenne gheven. Ende na sexte,
alse opstaen van der tafellen, soe selense gaen rusten op hare bedden met allen
gheswighe, ofte maschien die lesen wille te sinen behoef, hi lese alsoe dat hi den
anderen niet en wecke ofte onrustelec si.’
Stil lezen wordt ook later in de middeleeuwen nog vergeleken met het bijzondere
gedrag van een kluizenaar. Chaucer laat in zijn House of Fame een adelaar in een
droomvisioen tegen de dichter uitvaren, die zo stom als een steen alweer een boek
zit te lezen, hetgeen hem tureluurs moet maken: hij lijkt wel een kluizenaar! Stil
lezen geeft aanleiding tot commentaar, hardop lezen spreekt vanzelf. Dat moeten we
wel afleiden uit een scène in Chaucers Canterbury Tales, die de wellustige vrouw
van Bath beschrijft met betrekking tot haar vijfde en half zo oude echtgenoot Johnny.
Het was al gauw mis in
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het huwelijk, waaraan Johnny uiting gaf door zich te vermaken met een ‘book of
wikked wyves’, dat uitvoerige beschrijvingen bevatte van de beruchtste vrouwen uit
heden en verleden. Elk vrij moment benut hij om verder te lezen in de historische
bewijzen van vrouwelijke kwaadaardigheid, waarbij zijn uitdagende gedrag voor
zijn vrouw de even vanzelfsprekende als tergende implicatie heeft dat zij kennelijk
alles hoort wat hij leest!

Privé-lezen in de volkstaal
Zeker met betrekking tot teksten in de volkstaal mogen stil- en privé-lezen vooralsnog
uitzonderingen zijn in de middeleeuwen, toch zijn er aanwijzingen genoeg dat zulks
in bepaalde situaties en met bepaalde teksten ingang begint te vinden vanaf de
veertiende eeuw. Daarbij moet aangetekend worden, dat privé-lezen geen stil lezen
behoeft te impliceren, en dat veeleer het stille aanleiding geeft tot commentaar. Maar
zélf lezen op zich in plaats van luisteren lijkt aanmerkelijk normaler te worden onder
leken, ver voor de systematische produktie van leesboeken door de drukpers. In het
algemeen kunnen we zeggen, dat teksten in de volkstaal van praktische aard tot een
gebruikssituatie uitnodigen die eerder persoonlijke kennisneming veronderstelt dan
het luisteren naar een voorlezer.
Allereerst zijn er dan de leerboeken met vertalingen van teksten op het gebied van
de artes, het middeleeuwse systeem van wetenschappen en vaardigheden, toegesneden
op dagelijks gebruik door leken. Nu is het zeker niet zo, dat kennisoverdracht in dit
opzicht niet in het mondelinge circuit zou passen aan de hand van opgeschreven
teksten. Tenslotte zijn veel van dergelijke teksten uitgerust met rijm, en dan niet ter
versiering maar wel als instrument voor een vlottere, orale communicatie. Langs die
weg is Rubben in de gelijknamige klucht aan de weet gekomen, dat vrouwen negen
maanden zwanger plegen te zijn (en niet drie, zoals zijn zojuist bevallen echtgenote
volhoudt in het licht van hun even lange huwelijksduur): ‘Ende ic hebbe dicwile
horen lesen / Dat ment .ix. maent plecht te dragen!’ (r. 9-10). In Rubbens wereld is
dus iemand aanwezig, die bij herhaling informatie van die aard placht voor te lezen.
Wat is overigens de waarde van zo'n bron? We moeten ervan uitgaan dat de
Middelnederlandse kluchten uit het handschrift-Van Hulthem karikaturale situaties
aanbieden, waarin verwerpelijk gedrag naar de maat van een nieuwe stadscultuur
geprojecteerd wordt op boerse types, onder de suggestie dat het hier
plattelandsgewoonten betreft. Dan zit het ridiculiserende element in deze passage
uiteraard niet in de verstrekte informatie over de negen maanden, maar in de wijze
waarop deze informatie Rubben ter ore is geko-
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men, namelijk dankzij een voorlezer. En dat moet dan betekenen, dat voor een
veertiende-eeuws stadspubliek de mondelinge overdracht van praktische kennis
ouderwets mag heten en kenmerkend voor het platteland of de stadswijken waar
recente rurale inwijkelingen huisden. Deze visie sluit aan bij de constatering dat het
zelf lezen van artes-teksten in de volkstaal veld begint te winnen in de veertiende
eeuw, hetgeen ertoe kon leiden dat er prozaversies ontworpen werden naast het
bestaande rijm. Dat geldt in ieder geval voor de Natuurkunde van het geheelal, in
de dertiende eeuw bekend als typische voorleestekst op rijm, maar anno 1300 ook
aanwezig in een prozavorm die onmiskenbaar als leesstof bedoeld is.
Meer bekend is er over het zelf lezen door leken van devotionele literatuur in de
moedertaal. Van meet af aan moet dat gegolden hebben voor getijdenboeken en
brevieren, zoals bij voorbeeld bekend is van Brugse patriciërs in de dertiende eeuw.
Maar dit betreft wel een zeer specifieke tekstsoort, in handen van een even beperkte
als kapitaalkrachtige elite. Massaler is de beweging die in de tweede helft van de
veertiende eeuw op gang komt, onder sterke invloed van de kartuizers en vooral de
Moderne Devoten. Leken dienen de ‘heilige boeken’ en de devotionele literatuur
zelf te lezen, ten einde persoonlijk hun eigen route naar het eeuwige heil uit te
stippelen. Met recht kan men hier evenzeer van zelfhulp spreken, zij het nu niet in
de lichamelijke maar in de geestelijke sfeer. Deze praktische theologie die zo
nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het eigen heil bij het individu legt, dwingt
als het ware tot persoonlijke initiatieven om teksten te verwerven of te lenen en deze
voor eigen baat te lezen, dus: alleen.
In dit verband is het veelzeggend, dat aan Thomas van Kempen de zegswijze ‘met
een boekje in een hoekje’ toegewezen is, waarin heel treffend het teruggetrokken
zijn om zelf te lezen is uitgedrukt. In ieder geval getuigt zijn Imitatio van begin tot
eind van een dergelijk na te volgen streven: zoek de eenzaamheid op en overdenk
de weldaden van God; vermijd de prikkel van nieuwsgierigheid, maar lees veeleer
geschriften die stimuleren tot ootmoed dan die welke louter uit zucht naar tijdverdrijf
gekozen zijn. Overigens zijn geschikte teksten van de bedoelde aard in de volkstaal
niet zomaar voorhanden. De hele veertiende eeuw getuigt van strijd om het recht op
individueel lezen van ‘heilige boeken’ in vertaling af te dwingen, op risico van
verdachtmaking van ketterij nu leken zich aan de persoonlijke interpretatie van Gods
woord willen wagen. Blijkens een preek van Gerard Zerbolt van Zutphen, ook vertaald
in het Middelnederlands in 1393, wordt het pleit beslecht ten gunste van de eigen
verantwoordelijkheid zoniet plicht van leken om zelf bijbel en devotionele geschriften
in de volkstaal te lezen.
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Er zijn aanwijzingen, dat ook moraliserend-didactische literatuur in ruimere zin
speciaal met het oog op lezers geschreven en gepresenteerd wordt. Een mooi
voorbeeld daarvan biedt de Spieghel der sonderen van 1415, bewaard in een
handschrift uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. Deze omvangrijke catechetische
zondenspiegel, versierd met exempelen, probeert uit te reiken naar een breed en
gevarieerd publiek van leken, geestelijken en vooral jongeren. Op grond van die
doelstelling suggereert de tekst alle denkbare receptiewijzen, door steeds te refereren
aan lezers en luisteraars, aan het slot geresumeerd als: ‘Die dit scriven, lesen of lesen
horen’, waarmee de auteur zich richt tot hen die de tekst afschrijven, (voor)lezen of
aanhoren. Met het oog op dat gevarieerde publiek heeft de auteur ook gekozen voor
een zinvolle afwisseling van rijm (boek I en III) en proza (boek II). Jongeren en meer
op de wereld gerichte personen moet je benaderen met rijm want dat onthouden ze
beter, terwijl ze bovendien minder worden afgeschrikt door de compactheid waarmee
proza een boodschap overdraagt.
Toch heeft de auteur in eerste instantie aan lezers gedacht. Niet alleen spreekt hij
allereerst deze toe op verschillende plaatsen, maar ook is het zo dat zijn tekst met
het oog op een dergelijke receptie is ingericht. Hij begint namelijk met een uitvoerige
leesinstructie, die voornamelijk functioneert voor (bladerende) lezers. In een lange
proloog onthult hij hoe het werk en detail in elkaar zit, waarbij steeds onmiskenbaar
op lezers gerichte aanwijzingen voorkomen: ‘Want elc boeck sijn tafel voor hem
heeft, dair die rubrike ender tafelen volcomen ghescreven staet. Ende elc mit sinen
ghetale, wat du best ghenoecht te lesen, dat elc capittel bi sinen ghetale vinden
moghen. [...] Ende oec soe is toe veel steden die text mit roden onderstreken, op dat
ghijt ondersceyden moecht [...] God gons u alsoe te soeken ende te lesen, dat ghi
dair bi verbetert moghet werden.’ Voordien had hij zijn keus voor lezers in feite al
aangekondigd door te betogen dat men van een opgeschreven leestekst meer leert
dan van luisteren, immers een tekst die men hoort gaat algauw het ene oor in en het
andere uit: ‘Want al hoert menich simpel mensche sommels inder kerken wat goets
segghen, ende die heilighe scrijft exponeren, soe is leijder die memorie soe verghetel
[...]’. Een daarom heeft hij dit boek geschreven, in de eerste plaats ten dienste van
lezers die zich aldus de nuttige lering het best eigen kunnen maken.

Fictie voor luisteraars?
Toch zijn de tot nu toe verzamelde gegevens over alfabetisme en privé-lezen maar
op beperkte schaal bruikbaar voor de beantwoording van vragen met betrekking tot
de consumptie van de Middel-
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nederlandse literatuur in engere zin. In de eerste plaats blijven ook primair voor lezers
bedoelde teksten tevens refereren aan luisteraars. En ten tweede is het tot nu toe
duidelijk gegaan om het lezen van gebruiksteksten van natuurwetenschappelijke en
devotionele aard. Met andere woorden: een individueel lezend publiek van
Middelnederlandse fictie is daarmee nog lang niet aangetoond.
Zoals bekend heeft deze fictie, in het bijzonder de ridderepiek, een zeer oraal
uiterlijk. Structuur en presentatie van deze teksten lijken ondubbelzinnig naar de
situatie van een voorlezer of voordrager met een luisterend publiek uit te wijzen.
Daarentegen heeft Scholz in 1980 voor het Duitse, en in mindere mate het Franse,
taalgebied zeer omstandig proberen aan te tonen, dat een substantieel deel van de
ridderepiek reeds in de twaalfde en dertiende eeuw voor lezers bestemd was.
Overtuigend is zijn afwijzing van het traditionele bewijs, dat de alom aanvaarde
oraliteit van de epiek uit de hoge middeleeuwen moet bevestigen. De herhaalde
referentie van een verteller aan een luisterend publiek dat niet alleen in de prologen
maar ook onderweg tot aandacht, welwillendheid en medeleven wordt bewogen,
vormt geen bewijs voor een intentionele en feitelijke receptie in de vorm van vertellen
en luisteren. Door de lezer steeds direct aan te spreken wordt zijn betrokkenheid
geactiveerd, zoals dat ook nog wel gebeurt in de moderne literatuur, zonder dat
iemand dan ooit op het idee zou komen per abuis een voordrachtstekst in handen te
hebben. Daarbij komt nog dat de kunstgreep in de middeleeuwen wat minder
‘gemaakt’ overkomt, daar de privé-lezer over het algemeen nog hardop leest en
daardoor ook de luisteraar is die de door hem gelezen tekst oproept. Het is zelfs niet
ondenkbaar dat een aansporing om te horen zoals in de openingsregels van de Karel
ende Elegast (‘Vraye historie ende al waer / Willic u tellen: hoert ernaer’) in feite
slaat op het akoestisch effect dat de privé-lezer zelf tot stand brengt.
Ook de andere bewijzen voor de oraliteit van de middeleeuwse epiek probeert
Scholz op besliste wijze terug te dringen. Stijl, schriftsoort, handschriftformaat kunnen
absoluut niet eenduidig geïnterpreteerd worden. Hoogstens leveren ze te zamen
aanwijzingen op in een bepaalde richting, vooral wanneer het gaat om handschriften
die geïllustreerd zijn. Die richting (if any) bestaat voor Scholz wel steeds uit een
bewuste leesintentie en een feitelijke leesreceptie. Vooral aan bepaalde, verhulde
stilistica zoals het acrostichon is hij geneigd grote betekenis toe te kennen, aangezien
deze alleen lezers zouden kunnen bereiken. Men kan zich moeilijk aan de indruk
onttrekken, dat Scholz halverwege het boek zijn hand begint te overspelen. De
(overigens beperkte) reeks technische kunstgrepen van verhullende aard kan inderdaad
alleen lezers opvallen, maar dat sluit luisteraars nog niet uit: die missen hooguit een
enkel

Het woord aan de lezer

29
detail, dat de attractiviteit van het verhaal als geheel niet in de weg hoeft te staan.
En wie weet wat een ervaren voordrager in zijn mars had om dergelijke hoogstandjes
te verwoorden of te visualiseren?
Overtuigt Scholz zonder meer in de afwijzing van de klakkeloze aanvaarding van
een literair leven in de middeleeuwen dat louter door luisteraars gedragen werd, dan
geldt dat zeker niet voor het massale leespubliek dat hij vervolgens ten tonele voert.
De publieksfictie in de teksten zelf mag dan tot de literaire kunstgrepen behoren, het
succes daarvan is alleen te verklaren wanneer de gesuggereerde situatie van voordrager
en luisteraar een bekende, of beter herkenbare, manier van recipiëren is. Vervolgens
gaat Scholz merkwaardigerwijze totaal voorbij aan de talloze feitelijke mededelingen
over voorlezen en voordragen van fictionele teksten tot aan het eind van de
middeleeuwen toe. We kunnen een bewaarde epische tekst elk kenmerk van oraliteit
ontzeggen - en nogmaals, Scholz weet dat vaak met verve vast te stellen - maar
zogauw we een rekeningpost hebben die de voordracht van zo'n tekst meldt, hebben
we een luistertekst. En nu kan men wel steeds constructies bedenken, waaruit moet
blijken dat de leestekst dan een leesversie is van de voordrachtstekst (of omgekeerd),
wanneer deze situatie zich herhaaldelijk voordoet - en dat is het geval - dan doet het
toch geforceerd aan om te blijven volhouden dat primair een publiek van lezers
bedoeld werd en niet van luisteraars.
Ook het literaire leven van de Lage Landen in de middeleeuwen getuigt uitbundig
van talloze voordrachtssituaties aan het hof en in de stad. Dankzij de rekeningen van
graven, hertogen en stedelijke instanties - die overigens bij lange na nog niet uitputtend
zijn onderzocht - beschikken we over zoveel feitelijke gegevens dat een enkele
generalisatie wel gewettigd is. In de veertiende en vijftiende eeuw worden fictionele
teksten in de volkstaal (maar ook andere) regelmatig aan hoven, vooral in Holland
en Brabant, en in steden, vooral in Vlaanderen en Brabant, voorgelezen en
voorgedragen. Daarbij bestaat het publiek allereerst uit leken, van hoog tot laag,
terwijl de teksten op het repertoire stonden van semiprofessionals, niet zelden de
auteurs, vertalers en kopiisten van de teksten zelf. Doorgaans hebben ze een
dienstbetrekking aan het hof voor schrijf- en leeswerk in het algemeen en/of als
geestelijke, hetgeen ook kan impliceren dat ze optreden als sprookspreker. Daarnaast
kennen we ook het type van de sprookspreker die als zelfstandig ondernemer langs
de hoven trekt. Veel van dergelijke figuren kennen we bij naam dankzij de rekeningen,
en van een enkele is ook werk bewaard gebleven: Augustijnken van Dordt, Willem
van Hildegaersberch. En dat werk is, krachtens de aard van hun inkomensverwerving,
geschreven voor luisteraars, al is het best mogelijk dat er nadien ook in gelezen werd
of dat het zelfs voor privé-lezen werd aangepast.
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Ook de stad kent, nog voor de geïnstitutionaliseerde rederijkerij, een vorm van
sponsoring van semiprofessionele voordragers uit haar eigen midden. In de periode
1427-1430 krijgt zekere Pieter den Brant van de stadsmagistratuur te Geraardsbergen
herhaaldelijk beloningen voor gevarieerde optredens binnen de stadsmuren. Van
beroep was hij houtbewerker, maar hij verdient er wat bij als tekst-producent en
voordrager in het openbaar. Hij was vooral bedreven in het ter plekke verzinnen van
teksten, en daarvoor wordt hij ook betaald, ‘mids dat hi abel es van spelen ende rimen
te oordeneerne ende te dichtene up aesteghe corte stonden deen up dandere [...]’.
Samen met ‘gezellen’ speelde hij ook bij diverse gelegenheden toneel. Van deze
Pieter is nu ten minste één tekst bewaard, De properheden van den viere complexien,
gedateerd 1433. Deze rijmtekst van 100 regels behoort tot de artes-literatuur, want
het gaat over de menselijke karakters in relatie met de humorenleer en de astrologie.
De tekst biedt een schoolvoorbeeld niet alleen van traditionele kennis toegesneden
op een eenvoudig lekenpubliek, maar ook van een instantvoordrachtstekst: hij staat
vol stoplappen van het meest eenvoudige soort, waaraan elke gedachte om een lezer
te bereiken door middel van een publieksfictie vreemd is. Dit is een opgeschreven
voordrachtstekst, verzameld in een handschrift met meer van dat soort teksten.
Het doet wellicht wat overdreven aan, maar het is toch van belang om dit simpele
geschut tegen Scholz' lezers-offensief in stelling te brengen: ook in de late
middeleeuwen behoort het voordragen van en luisteren naar fictionele teksten bij het
haardvuur of op de markt tot de dagelijkse praktijk, met uitschieters op feestdagen.
Bovendien blijven er vervolgens heel wat teksten en handschriften over, die
onmiskenbaar de intentie verraden om primair een publiek van luisteraars te bereiken,
hoe zorgvuldig we ook Scholz' waarschuwingen ter harte nemen. De bewijskracht
van luisteraansporingen (‘hoort’ en dergelijke) is inderdaad zeer gering, maar dat
ligt anders bij het gebruik van het werkwoord lesen in de prologen en epilogen van
de Middelnederlandse epiek: dat slaat doorgaans op voorlezen. En referenties aan
voorlezen en een voorlezer zijn veel minder - ik ben geneigd om te zeggen: in het
geheel niet - op te vatten als onderdeel van een retoricale kunstgreep om het contact
met privé-lezers te bevorderen. Immers, deze kunnen zich moeilijk aangesproken
voelen door dergelijke concrete aanbevelingen, in tegenstelling tot luisteraars die
tenslotte deel uitmaken van de opgeroepen situatie.
Zo begint Jacob van Maerlant zijn Derde Martijn met de waarschuwing om niets
aan zijn tekst te veranderen, een passage die we wel meer in middeleeuwse teksten
aantreffen, zij het doorgaans in de epiloog: ‘Ic mane mannen metten wiven / Die dit
sullen lesen of
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scriven’, en dan volgt de waarschuwing om niets te veranderen. Nu heeft de vermaning
van privé-lezers weinig zin, de essentie ligt juist in de bezorgdheid dat bij mondelinge
of schriftelijke reproduktie iets aan de tekst veranderd zal worden. Van Maerlant
gaat er dus vanuit dat zijn tekst voorgedragen zal worden, waarbij tevens per implicatie
blijkt dat een voorlezer verondersteld werd zich in de praktijk zekere vrijheden te
veroorloven. Of een actuele voorlezer vervolgens ook die beginregels zal voorlezen,
hangt geheel van zijn respect voor Van Maerlant en zijn tekst af.

Fictie voor lezers?
Met concrete gegevens uit de handschriftperiode die wijzen op een primaire intentie
tot privé-lezen van fictie door leken is het mager gesteld. Vanaf de veertiende eeuw
neemt het gebruik toe om teksten te ‘publiceren’ met de affichering van
gedifferentieerde receptiemogelijkheden. Vooral een formulering aan het adres van
hen die de tekst ‘horen of selve lesen’ is favoriet, maar het is duidelijk dat dergelijke
mededelingen onder de aanprijzingen van de tekst vallen ten einde een zo ruim
mogelijk publiek te vinden. Jan van Boendale spreidt zijn armen wel heel breed uit,
wanneer hij zijn Jans Teestye (voor 1333) opent met: ‘Alle die ghene die dit werc /
Sien, lesen ende horen’, waarbij ‘sien’ staat voor privé-lezen, ‘lesen’ voor voorlezen
en ‘horen’ voor luisteren. Toch blijven er grote problemen bestaan met de aanvaarding
van een substantieel leespubliek van fictie als basissituatie in de hoge en late
middeleeuwen. De aansporing tot lezen komt in de regel voor naast die tot voorlezen
of luisteren, en behoort zoals gezegd tot de aanprijzingen. Bovendien zijn de
voorbeelden waar ook leesgedrag wordt aanbevolen voornamelijk afkomstig uit de
moraliserend-didactische literatuur, een tekstsoort die in het verlengde van de
devotionele literatuur tot de stimuleringsgebieden behoort van het privé-lezen.
Maar is ook de Middelnederlandse ridderepiek primair voor lezers bedoeld? In
1393 lijkt het al meer ter sprake gebrachte tractaat met de verdediging van het zelf
lezen van bijbel en devotionele teksten ervan uit te gaan, dat ridderverhalen worden
gelezen: ‘Ende waerlecs hedendaechs sijn vele leeke die eenperlec lesen in
logenachtegen boeken ende in fabulen van rolande, van den stride van troyen, ende
dies gelijks van onbequamen ende onorborleken fabulen, dien sonder twivel
salechlekere ware, dat si dien selven arbeit bekeerden toter heilegher scrifturen te
lesene ende te verstane.’ De formulering ‘lesen in’ laat geen twijfel bestaan aan
privé-lezen, terwijl eveneens het vermelden van de ‘vele leeke’ die dat doen op een
algemene praktijk lijkt te wijzen. Toch moet dit bericht met een kor-
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reltje zout worden genomen. Het vormt onderdeel van een betoog waarin niet alleen
een misstand bestreden wordt, maar vooral de suggestie gewekt moet worden van
een enorm lezers-potentieel onder leken dat zit te wachten op een massale bekering
tot de juiste teksten: in beide gevallen is enige of zelfs grove overdrijving heel
opportuun.
Niettemin wordt zo'n substantieel leespubliek wel verondersteld door E. van den
Berg in een recente publikatie die voortborduurt op zijn dissertatie uit 1983. Hij
benadert het probleem uit de hoek van de stijlkenmerken en de versbouw. Zijn
redenering is van een aantrekkelijke eenvoud. De versbouw van de Middelnederlandse
epiek wordt steeds gecompliceerder, een proces dat zijn voltooiing bereikt in de
veertiende eeuw wanneer gesproken kan worden van een synthetisch-dynamisch
stadium: de grammaticale zinnen nemen drie à zes verzen in beslag, en de
versstructuur loopt vaak niet meer parallel met de zinsstructuur. Bij dit stadium moet
er zijns inziens sprake zijn van teksten om zelf te lezen, terwijl de simpeler stadia
van versbouw primair een voordrachtssituatie zouden representeren.
Leeshandschriften zouden zich vervolgens ook kenmerken door de grote lengte
van de teksten daarin (tienduizenden regels), een lay-out met drie kolommen en een
handzaam formaat. Op grond hiervan rekent hij de Haagse Lancelot-compilatie tot
de zelfleeshandschriften, ondanks de al eerder door Gerritsen aangewezen
voorleestekens die de ‘corrector’ op bepaalde plaatsen in het handschrift heeft
aangebracht. Hij beschouwt deze niet als een nader hulpmiddel ten dienste van de
voorlezer, maar als aanwijzingen voor een gedeeltelijke functieverandering van het
handschrift: een oorspronkelijk leeshandschrift is ten dele weer bewerkt tot
voorleestekst.
Van den Bergs conclusies berusten op weinig concrete aanwijzingen, die bovendien
nogal omkeerbaar zijn. Om met het laatste te beginnen: waarom is het niet zo, dat
de ‘corrector’ (wellicht een voorlezer zelf) bepaalde gedeelten - inderdaad de
ingewikkeldste om voor te lezen zoals Van den Berg zelf vaststelt - van extra
hulpmiddelen heeft voorzien met het oog op een (volgende) voordracht? Ook een
handzaam formaat en veel tekst op een bladzijde kunnen naar alle kanten uitgelegd
worden: herhaaldelijk transport van het handschrift door een voordrager maakt een
zekere compactheid niet minder aantrekkelijk. En voor wat de enorme lengten betreft,
voordrachtssessies met een seriekarakter liggen voor de hand en zijn ook niet
onbekend in de middeleeuwen. Uit het Franse taalgebied kennen we de praktijk van
feuilletonopvoeringen van de soms ellenlange mysteriespelen. En wordt in de proloog
van het derde boek van Sinte Lutgarts Leven - een immense tekst - niet verwezen
naar een vorige zitting van hetzelfde gezelschap? Ook al zou dit tot
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de retoricale kunstgrepen behoren (het heeft in ieder geval een passe-partoutkarakter),
dan nog moet er een band zijn met een vertrouwde gang van zaken in het literaire
leven.
Maar het voornaamste argument voor een leesintentie ontleent Van den Berg aan
de gecompliceerder wordende versbouw, die allengs het voorlezen in de weg zou
staan en dus wel voor privé-lezen bestemd moet zijn. Dat is niet onmogelijk, maar
de grenzen tussen nog wel voordraagbaar en niet meer zijn buitengewoon moeilijk
vast te stellen. Wanneer we ons bovendien realiseren, dat de toch zeer gecompliceerde
versbouw en woordvormingen van de rederijkers in de regel voor de voordracht
bestemd waren - en wat te zeggen van het rederijkerstoneel -, dan wordt het hanteren
van het stilistisch criterium wel erg dubieus. Misschien moeten we bij de vraag naar
lezen of luisteren eerder denken aan veranderingen in de verhaalstructuur: een
vertelling van enige uren stelt andere eisen aan de opbouw van een verhaal dan de
privé-leessituatie, die geen bepaalde duur kent en bovendien de lezer in staat stelt
op elk gewenst moment de kennis weer op te frissen.
Kortom, het eenvoudige antwoord dat Van den Berg op deze vraag met betrekking
tot de ridderepiek probeert te geven, is niet zonder meer aanvaardbaar. Maar dat
betekent niet, dat zijn observaties zonder betekenis zijn. Ze moeten echter verfijnd
worden, uitgebreid met materiaal uit andere tekstsoorten en bovenal gecombineerd
met gegevens uit andere gezichtspunten. Op dit moment zijn we nog niet verder dan
de erkenning van een beperkt leespubliek in de veertiende eeuw van fictie in de
volkstaal. Maar we zijn nog niet in staat om handschriften aan te wijzen met zulke
literatuur, die speciaal met het oog op privé-lezen samengesteld zouden zijn.
Wel weten we dat in de veertiende eeuw privé-bezit van handschriften met fictie
niet alleen voorkomt in hofkringen maar ook onder burgers. En we mogen
veronderstellen dat een eigenaar bij tijd en wijle zelf in zijn bezit bladert, zeker
wanneer daarin tevens illustraties zijn opgenomen. Dergelijk gedrag wordt bevestigd
door de boven aangehaalde opmerking uit het traktaat van 1393 over de leken die in
verderfelijke fictie zouden lezen. In het koor van bestrijders van afkeurenswaardig
leesgedrag van leken klinkt ook nog de vertaler van Eusebius' kerkgeschiedenis mee,
krachtens de volgende opmerking in de door hem toegevoegde proloog: ‘[...] hoe
wel dat die stemme vanden levenden mensche daermen mede spreect meerder cracht
heeft, nochtans so wort de mensche oeck wel onsteken uut dat ghene dat hi inden
boecken leest.’ Deze tekst werd gedrukt in 1534, en hij is waarschuwend bedoeld:
het gesproken woord heeft van oudsher een kwalijke invloed kunnen uitoefenen,
maar dat moet ook gelden voor wat men (in stilte) leest. Blijkens het voorgaande
bedoelt de vertaler hiermee ‘historieboeken’, te weten de
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prozabewerkingen van de ridderepiek die in zijn tijd veelvuldig op de markt kwamen.
Bestrijders gaan vanaf de veertiende eeuw uit van privé-lezen onder leken, met
alle gevaren van dien: het zwakke vlees neigt tot fictie. Ondanks het topistische
karakter van zulke uitvallen kunnen deze alleen maar functioneren bij een zekere
herkenning van zo'n realiteit door het publiek. We mogen derhalve concluderen dat
er dan een bescheiden leestraditie begint te ontstaan onder leken, die zich ook uitstrekt
over fictie. Deze traditie wordt aangegrepen en bevorderd door de drukpers in de
eeuw daarna. Maar dat betekent zeker niet, dat de drukpers in de tweede helft van
de vijftiende eeuw in kort bestek het privé-lezen tot het standaardgedrag zou weten
te verheffen ten aanzien van literatuur.
Zover is het voorlopig nog lang niet. In het koor der fictiebestrijders zingt ook de
vertaler van Johannes de Indagine's Chyromantia mee, een leerboek voor leken over
karakterkunde en voorspelkunst op grond van de lijnentekening der handen. Het
werd gedrukt in 1536, en benadrukt nu juist de kwalijke praktijk van oraal genot ten
aanzien van lichtzinnige teksten, alweer in een toegevoegde proloog: ‘Wy lesen
dicwijls refereynen, fabellen, ende die selfde verwonderen wy welcken anders niet
bi en brenghen dan ydelheyden, ende nyet anders en doen, dan die ooren en schrapen,
mit dat gheluyt van woorden, uut den welcken gheen profijt ende nutticheit en druypet,
ia dicwijls een fonteyne ende oorspronck zijn van alle boeverie ende onnuticheyt,
die veer af behooren te wesen, dat een Christen mensche soude dencken, ick laet
staen alsulckes te lesen, ic swijghe gheestelijcke persoonen.’ Lezen van fictie is voor
deze vertaler het voortbrengen en beluisteren van dubieuze geluiden.

Leesinstructies
Dat het privé-lezen onder leken van fictie allesbehalve een vanzelfsprekende en
wijdverbreide praktijk is, leid ik ook af uit de inspanningen van de eerste drukkers
om zo'n publiek met dergelijke teksten te bereiken. Bij de keus van een drukker voor
literatuur in de volkstaal, op vermoeden van een aanwezige of te creëren markt, mag
gelden dat hij zich op een experimenteerveld begeeft. Het merendeel van de gedrukte
boeken uit de incunabelperiode bevat Latijnse leesteksten, die reeds eeuwenlang
afgenomen werden door een vast publiek van geestelijken, studenten en geleerden.
Ook ten aanzien van devotionele teksten in de volkstaal continueert en bevordert de
drukpers een zekere leestraditie onder leken die in de veertiende eeuw gestalte had
gekregen. Maar dat gaat kennelijk niet op voor literatuur in druk. Slechts een enkele
drukker waagt
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zich op dit terrein. Jacob Bellaert in Haarlem zoekt het in de welbekende
Troje-verhalen en daarmee verwante, historiserende stof. Zijn gedrukte boeken lijken
ook naar formaat en versiering op de bekende handschriften met die teksten. Maar
Gerard Leeu in Gouda is eigenlijk de enige drukker die op zekere schaal een
gespreider aanbod aan literatuur voor leken probeert te doen. En juist híj is het dan,
die deze teksten zorgvuldig presenteert met allerlei aanpassingen en aanwijzingen
voor een publiek, dat kennelijk niet gewend is om fictionele teksten zelf te lezen.
De eerste, bewaard gebleven, editie van de Reynaert in druk uit 1479 voorziet hij
van een lange proloog, die we het best kunnen karakteriseren als een leesinstructie.
Het verhaal moet zijn publiek goed bekend zijn, en waarschijnlijk achtte Leeu dit
noodzakelijk voor een zekere hoop op succes: men kon een nieuwe techniek moeilijk
introduceren aan de hand van een onbekende tekst, want er moest toch enige
vertrouwdheid zijn met het voorwerp dat men in handen hield. De toon van zijn
instructie is dan ook van meet af aan bezwerend en geruststellend. Hij begint zijn
publiek te verzekeren dat het boek in het bijzonder geschikt is voor lering en vermaak,
en dat het geen studieboek is zoals een ongetrainde lezer al gauw zou denken bij een
gedrukt werk. Het zal gaan over oplichterstrucs die men dagelijks om zich heen kan
zien, zo men er al niet het slachtoffer van wordt. En daarom is het voor een ieder
van belang: men kan eruit leren hoe men in de wereld op zijn hoede moet zijn.
Maar hoe haal je die wijze lessen er nu uit, met dat boek op je knieën? Leeu heeft
alle begrip voor onze aarzelingen: ‘[...] ende soe wie dan volcomen verstant hier of
wil ontfangen die moet hem poegen dicwijl hier in te lesen ende naerstelic aen te
mercken dat ghene dat hi leset. wanttet seer subtijl gheset is. ghelijck als ghi al lesende
vernemen suit. also datmen met een overlesen den rechten sin of dat rechte verstant
niet begrijpen en can. mer dicwijl over te lesen. soe ist wel te verstaen.’ Leeu spreekt
hier iemand toe die op het punt staat om in zijn eentje fictie te gaan lezen, zonder de
hulp van een voordrager die zijn publiek in de gaten houdt, versnelt, vertraagt, nadruk
legt, knipoogt, herhaalt en vooruitwijst. En als het die lezer lukt om het boek uit te
krijgen, dan kan hij zich ten slotte nog gevleid voelen door wat Leeu aan het slot van
zijn instructie belooft: voor verstandige mensen(!) levert deze inspanning het hoogste
genot en profijt op.
In 1482 gaat Leeu een stapje verder. Dan drukt hij Van den drie Blinde Danssen,
en dat is ook voor wat de stof betreft een gewaagde onderneming. De tekst moet zijn
beoogde publiek volmaakt onbekend zijn: het boekje bevat namelijk de bewerking
in het Nederlands van een typisch Bourgondische hoftekst, La dance des aveugles
van Pierre Michault. Bovendien zal de vormgeving dit publiek van
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stadsbewoners vreemd aandoen, want de tekst bestaat uit een geallegoriseerd
droomvisioen waarin de auteur aan het woord is, in gesprek met zijn ‘Verstant’,
afwisselend in proza en in verzen. De Franse tekst, bewaard in een flink aantal
handschriften en vroegdrukken, valt met de deur in huis. Dat vindt Leeu veel te
riskant voor zijn lezers, en hij opent met een toegevoegde ballade, waarin hij in feite
de strekking van de gehele daaropvolgende tekst uit de doeken doet: het zal gaan
over de gevaren die de mens in het dagelijks leven bedreigen, te weten de liefde, het
(nood)lot en de dood, en over de remedies daartegen. Hiermee offert Leeu een literaire
kunstgreep van de oorspronkelijke tekst op. Deze onthult namelijk slechts beetje bij
beetje de centrale boodschap, die daardoor minder nadrukkelijk aanwezig is, ten
gunste van een veel spannender verloop van het verhaal. Maar Leeu is kennelijk
bang dat zijn onervaren lezers niet zullen begrijpen waar de tekst heengaat, waardoor
ze het boekje wel eens zouden kunnen wegleggen.
Die gedachte wordt versterkt, wanneer we constateren dat hij na de informatieve
ballade ook weer een leesinstructie toevoegt, in proza, met betrekking tot de opbouw
van het verhaal: ‘Om dese materie die licht is te verstane Soe heeft zij vier capittelen.
Eerst Drie elc van enen dans. Den eersten van venus ende cupido Den anderden van
fortune oft aventure. ende den derden den dans der doot $ Dat vierde capittel begrijpt
de remedien up elc. Welcke materie half dicht half prose ghordineert is In maniere
van dyalogus dat is een tale ende andwoirden tusschen twee persoenen. te weten
tusschen den acteur dat is den ghenen die twerc ghemaect heeft ter eender zide ende
sinen verstande ter ander side welke ordineerder des wercs uut anderen zekeren
boeken dit gecolligiert hebbende over al genaemt staet acteur naden latine omme der
cortheit wille.’ En dan pas begint, na de toegevoegde ballade en instructie, de
eigenlijke tekst, die overigens op zich zelf ook enige aanpassingen heeft ondergaan
in de vertaling voor een beter begrip.
Leeu's opmerkingen maken een kinderachtige en in ieder geval wat bedillerige
indruk. Maar deze erudiete drukker en gewiekste zakenman - hij verhuist tijdig naar
Antwerpen en blijft experimenteren met zijn fonds, ook op de buitenlandse markt onderkent als geen ander de positie van het publiek dat hij wil bereiken met literatuur
in de volkstaal: dat kan lezen, heeft belangstelling voor fictie, maar is niet gewend
om deze teruggetrokken in een hoekje te consumeren. En dat levert een nieuwe en
moeilijke situatie op voor alle betrokkenen.
Er is een zekere overeenkomst met de wijze waarop de televisie werd
geïntroduceerd en ervaren in de Nederlandse huiskamer in de jaren vijftig, hetgeen
ikzelf als schooljongen mocht meemaken. De kamer zat vol met familieleden, van
wie ik sommigen nauwelijks
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kende. Ik moest al onze stoelen, en nog enige van de buren, in vijf rijen voor het
apparaat opstellen en erop toezien, dat iedereen ruim voor tijd gereed zat, in het
complete duister dat sommigen aan de bezetting deed denken. Niemand wist eigenlijk
hoe zich te gedragen, en dat gold ook voor de programmamakers in de studio. Zo
worstelden deze met het probleem hoe ze moesten aangeven dat het programma ging
beginnen, nu ze niet zelf in de positie waren om het licht langzaam te doven. Daarom
begonnen de eerste televisieprogramma's in Nederland precies om 8 uur met een
enorme slag op een gong, die tot in de verre omtrek tot absolute aandacht maande.
Verder werden de programma's constant onderbroken door een overvriendelijke
omroepster, die moederlijke adviezen verstrekte inzake de regeling van het geluid
en de beeldscherpte. Ook kondigde zij na elk uur kijken een noodzakelijke pauze
aan, ten einde de kijkers in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke lichaamsfuncties
te vervullen, hetgeen op hoogtijdagen serieuze problemen met de nationale
watervoorziening kon veroorzaken. Maar het hoogtepunt van de avond bestond uit
de afsluiting door de omroepster (Hanny!), die de kijkers bij wijze van afscheid
toewuifde: veel van mijn familieleden wuifden enthousiast terug!
Het is van belang om ook hierbij voor ogen te houden, dat het om volwassen
mensen gaat met een normale opvoeding en behorend tot de ambtenarij en
middenstand. Het zou duren tot de jaren zestig voordat het kijken naar de televisie
en het maken en presenteren van programma's een eigen vorm had gevonden. Het
gedrag van onze verre en recente voorouders ten aanzien van revolutionaire
veranderingen in de communicatie komt ons achteraf lichtelijk infantiel voor. Maar
onze houding ten opzichte van de huidige informatica en haar veronderstelde
mogelijkheden zal ongetwijfeld van een vergelijkbaar leer- en gewenningsproces
getuigen, pas te beoordelen door volgende generaties.
Leren lezen van fictie is iets nieuws voor een stedelijk publiek van leken in de
laatste decennia van de vijftiende eeuw. Zoiets doe je niet in je eentje. Er is onder
dit publiek hoogstens een lichte traditie sinds enige generaties om gebruiksteksten,
zowel van zakelijke als van devotionele aard, zelf te gaan lezen. En ook dat moest,
in de handschriftperiode, geïnstrueerd worden. Naast alle aanbevelingen om
devotionalia in de volkstaal teruggetrokken te gaan lezen, komen we immers al in
het Leidse handschrift met de Spieghel der sonderen aanwijzingen tegen, die sterk
overeenstemmen met de handreikingen aan de lezer van Gerard Leeu. Dat betekent
overigens niet, dat Leeu klakkeloos een gewoonte overneemt uit de periode van het
handgeschreven boek. Hij leert de leek fíctie lezen, en benut daartoe de al bestaande
technieken uit de handschriftperiode, die echter toen werden toegepast op andere
tekstsoorten. Daarbij is hij
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ook selectief in het gebruik van zijn aanwijzingen. Het getrainde leespubliek van
andere tekstsoorten die hij produceert valt hij niet of nauwelijks lastig met de
genoemde hulpmiddelen.

Gedrukte (voor)leesboeken
Heeft Leeu succes met zijn aanprijzingen en instructies? Of anders gezegd: gaan
leken, versneld en massaler, op korte termijn over tot het leesgedrag dat ons thans
zo vertrouwd is met betrekking tot literatuur? Dat is zeer de vraag, of meer nog, het
lijkt er erg op dat de gebruikelijke consumering van fictie ook in druk nog tot ver in
de zestiende eeuw langs de weg van het oor geschiedt, in een zekere collectiviteit.
Aan dit punt is tot nu toe weinig aandacht geschonken. Immers, thans is het beeld
ontstaan in het Westeuropese onderzoek van een reeds aanzienlijke, literaire
leestraditie vanaf de twaalfde eeuw, die haar definitieve beslag krijgt met de komst
van de drukpers in het midden van de vijftiende eeuw: iedereen die fictie wil en kan
lezen, gaat dat nu ook in zijn eentje doen, terwijl dit individuele leespubliek zich
vervolgens ook dankzij de drukpers zou uitbreiden.
Zonder op dat laatste te willen afdingen blijft de opzienbarende verwijdering van
de luisteraar als primaire literatuurconsument van het middeleeuwse podium een
zeer dubieuze zaak. Met de aanwijzingen voor privé-lezen van fictie is het mager
gesteld, terwijl het luisteren volop gedocumenteerd is en blijft. Leeu's inspanningen
zijn vervolgens even begrijpelijk als verdacht. Het is kennelijk nodig wat hij doet,
terwijl het drukken van literatuur zeker niet meteen een succes is. Pas rond 1500 is
in Antwerpen, mede dank zij hem, een formule gevonden waarmee een bepaald soort
teksten - prozaromans - met een zekere mate van succes op de markt gebracht wordt.
Bovendien is hij zeker niet de enige die het noodzakelijk vindt om het zelf lezen te
propageren en te vergemakkelijken.
Het is nog maar de vraag of de (latere) geregelde afname van literatuur in druk
door de consument in verband staat met een sterk toegenomen gedrag van privé-lezen.
Dat laatste is uiteraard van direct levensbelang voor de drukkers zelf, vandaar hun
propaganda en verbetering van het produkt, die zich ook uit in een toenemende
beheersing van de prijsstelling. Maar het is opvallend dat zij tot na het midden van
de zestiende eeuw literatuur ook blijven afficheren voor consumenten die
verondersteld worden te luisteren naar het voorlezen van de tekst. Daarbij is de
formule ‘diet hooren oft selve lesen’ zoals in Brants Narren scep van 1500 gedurende
de eerste eeuw van de literatuurproduktie in druk zo algemeen en ondubbelzinnig,
dat we hierin de uitdrukking mogen zien van de erkenning van een
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bestaande praktijk (luisteren) en de aanbeveling van een nieuwe (lezen). Van retoricale
kunstgrepen om een luisterfictie te creëren kan geen sprake zijn, al was het alleen
maar omdat de aanbeveling niet meer geïntegreerd is in een verhaal dat uitgesproken
wordt door een gefingeerde verteller. Bovendien is het creëren van zo'n luisterfictie
helemaal niet meer in het belang van de producent, die juist afzonderlijke lezers
wenst maar evenmin het gevaar wil lopen dat een bestaand luisterpubliek zou denken
dat het gedrukte boek niets meer voor hen is.
Privé-lezen door leken blijft tot omstreeks het midden van de zestiende eeuw een
drukkers- en uitgeversideaal, dat nog lang niet een algemene praktijk is. En daarom
kan het nog in 1555 opportuun zijn om in de proloog van Georg Wickram's
Rollwagenbüchlein (een anekdotenbundel) omstandig aan te kondigen, dat het
voordeel van een gedrukt leesboek is dat je nu ongestoord en zonder aanstoot te
geven dergelijke pikante verhaaltjes in de postkoets kunt lezen: het hoeft niet meer
hardop.
Dwingt de drukkerspraktijk nu tot de gedachte dat we vooralsnog in eerste instantie
moeten uitgaan van een luisterpubliek voor fictie, dan is de volgende vraag weer: in
hoeverre bestaan er feitelijke aanwijzingen voor een dergelijke gang van zaken? Van
min of meer geïnstitutionaliseerde voorleesgezelschappen of leesgenootschappen
lijkt geen sprake te zijn in de vijftiende en zestiende eeuw. Zeker werd er in het
verband van de broederschappen, schuttersgilden en rederijkerskamers ook
voorgedragen en voorgelezen in besloten kring, maar er is geen enkele aanwijzing
dat het hierbij om andere teksten gaat dan die van eigen hand (in een wedstrijdsituatie)
of die welke als ‘huisrepertoire’ in handschrift circuleerden.
Toch moeten we voorzichtig zijn. In menige prozaroman uit het eerste kwart van
de zestiende eeuw is de hand van rederijkers te herkennen, terwijl ook ander werk
uit hun kringen vanaf het eind van de vijftiende eeuw in druk begint te verschijnen.
Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat het dan ook in hun eigen kamer werd
voorgelezen, te meer daar dit werk zo'n sterk voordrachtskarakter heeft: ik denk aan
teksten als Van den drie Blinde Danssen, Pertcheval's Den camp vander doot,
Tghevecht van minnen en Caillieu's Dal sonder wederkeeren, vol in de directe rede
sprekende figuren gegroepeerd rond een ‘Acteur’ (de auteur) die zelfs in het laatste
werk (gedrukt in 1528) op een houtsnede als voorlezer staat afgebeeld: hij heeft een
bril op zijn neus, het boek ligt opengeslagen in zijn handen en zijn mond staat open
en suggereert beweging. Maar nogmaals: hierover is in feite niets bekend, terwijl
voor de genoemde vormgeving weer moet gelden dat er eerder sprake is van retoricale
kunstgrepen om (ook?) een privé-lezer bij de tekst te betrekken. Bovendien blijven
rederijkersteksten in druk een buitenbeentje vergeleken met de brede stroom
prozaromans in dezelfde tijd.
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Werden die in eerste instantie in groepsverband gelezen? Intrigerend is de suggestie
over het voorlezen van ridderverhalen op bepaalde locaties in de Nederlandse
bewerking van Boethius' De consolatione philosophiae, gedrukt in 1485. In de
Latijnse grondtekst wordt fictie veroordeeld als (schijn)troost voor de lijdende mens.
Immers, avonturenverhalen brengen de mensen van hun stuk, waardoor ze de controle
over hun emoties verliezen: ‘Ende waren thathen (te Athene) plaetsen ghemaect
daermen sulker historien las, alsmen noch onderwilen doet met ons de gesten van
roelande ende oliviere ende andre ghelike.’ De bewerker grijpt deze passage aan
voor enige toelichting, waarin verduidelijkt wordt dat niet alleen de oude Grieken
zich te buiten gingen aan fictie maar dat zulks heden ten dage nog steeds plaatsvindt,
nu met verhalen over Roeland en dergelijke. Dat betekent toch dat er gerefereerd
wordt aan een door het publiek te delen ervaring anno 1485 met betrekking tot het
voorlezen van fictie ‘op zekere plaatsen’.
Voorlezen en samen lezen staan centraal in het middeleeuwse onderwijssysteem,
zowel op de scholen als aan de universiteit. Hoe sterk de traditie is van het leren door
luisteren en hardop lezen mag blijken uit de berichten daarover en de vele
uitbeeldingen van zulke situaties op miniaturen en houtsneden. Ideologisch is deze
didactiek ongetwijfeld verbonden met de opvattingen over mnemotechniek: je kunt
teksten pas goed leren door ze hardop te zeggen. Een schoolboek uit de dertiende
eeuw benadrukt deze situatie als volgt in een dialoog: ‘Nu je student bent, wat lees
je zoal? - Ik lees niet, ik luister. - Wat krijg je dan te horen? - Donatus of Alexander,
logica en muziek.’
Deze situatie in het onderwijs verdient vooral belangstelling, omdat de zekerheid
bestaat dat vanaf het begin van de zestiende eeuw (maar misschien al eerder)
prozaromans en volksboeken bij de lagere vormen van onderwijs benut werden. Dat
volgt onder meer uit de toenemende belangstelling van de kerkelijke en wereldlijke
overheden met betrekking tot de toelaatbaarheid van dergelijk materiaal op school,
alsmede uit de aanvallen van verschillende humanisten op het verfoeilijk gebruik
van zulke verzonnen en lichtzinnige teksten bij de opvoeding van jongeren. Bovendien
beginnen er vanaf het midden van de zestiende eeuw ook speciale tweetalige
schooledities te verschijnen voor het onderwijs in het Frans (en het Nederlands?):
Esopus (1548), Reynaert (1566), Peeter van Provencen (1587).
Er is dus een zekere gewenning om vanuit onderwijssituaties fictionele teksten
groepsgewijs te ondergaan, in ieder geval vanaf het begin van de zestiende eeuw.
Maar welke aanwijzingen zijn er nog meer voor ‘leesclubjes’, die beantwoorden aan
de afficheringen voor een dergelijke omgang met leeshandschriften en de gedrukte
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leesboeken? Raadselachtig zijn vooralsnog de mededelingen over de activiteiten van
de Gentse stadsbode en gelegenheidsdichter Everaert Taybaert. Van 1403 tot 1411
huurde hij jaarlijks een zaal in het Wolhuis, ‘dat mer in leest’. Kennelijk gaf hij
gelegenheid aan volwassenen - er is geen sprake van een school - om zich te
bekwamen in dan wel te vermaken met het lezen van teksten in de volkstaal: blijkens
zijn werk voor de stad en voor andere instanties bediende hij zich alleen van zijn
moedertaal. En dat het collectieve séances betreft, moet wel volgen uit de locatie in
een zaal waar zich het lezen afspeelt: privé-lezers had hij met een uitleenbibliotheek
kunnen bedienen.
Twee miniaturen van de zogenaamde Maître de Wavrin, actief in
Noordwest-Frankrijk in het midden van de vijftiende eeuw, geven duidelijk blijk van
ongedwongen voorleessituaties, waarbij één man leest uit een opengeslagen boek
op tafel terwijl respectievelijk twee en drie anderen toeluisteren. Het aantrekkelijke
van deze plaatjes is bovenal, dat het hier gaat om wereldlijke, fictionele teksten die
men gezamenlijk beluistert. Dat men juist dergelijke teksten bij voorkeur aan elkaar
voorleest, kan ook afgeleid worden uit de stereotiepe afbeelding van een lezend
groepje op voorstellingen van zondige levensvormen. Van de intocht van Filips de
Schone en zijn jonge bruid Johanna van Castilië in Brussel anno 1496 is een verslag
bewaard, in de vorm van een rijk geïllustreerd handschrift dat onder meer alle stellages
met stille vertoningen langs de route laat zien. Eén daarvan draagt als opschrift
‘Domus deliciae et iocunditatis’ en toont zuipen en vrijen in een bordeelachtige
ambiance, met de even stereotiepe nar die dit gedrag laakt. Rechts op de voorgrond
nu leest een dame twee heren voor uit wat niet anders dan een werelds en
zinnenprikkelend boek kan zijn.
Verwant hiermee is de veel bekendere prent van Lucas van Leyden uit 1519,
waarop het leven van Maria Magdalena is uitgebeeld. Op de voorgrond wordt in
verschillende situaties haar zondige leven van voorheen aangeduid, onder meer rechts
door een lichtzinnig leesgroepje: een vrouw leest voor van een groot, deels
omgeslagen blad aan drie mannen van laag allooi, getuige hun uiterlijk en het ledigen
van een drinkkruik door één van hen; uiteraard moet het hier ook om een tekst gaan,
die regelrecht naar de ondergang voert.
Bij de uitbeelding van leesgroepjes, die zich overgeven aan wereldse fictie, sluit
die van zingende groepjes rond een opengeslagen zangbundel aan. Ook die treffen
we doorgaans op schilderijen en prenten met moraliserende bedoelingen aan: de
zangers accentueren werelds gedrag dat op gespannen voet staat met Gods opdracht
aan de mens. Vooral in het werk van Jeroen Bosch en Pieter Brueghel wordt een
dergelijke voorstelling meermalen benut. Het is nu
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opvallend dat zulke groepsgewijze beleving van wereldse literatuur in scherp contrast
staat met de afbeelding van privé-lezers. Deze verbeelden steevast een devotioneel
ideaal, hetzij in de persoon van heiligen die aldus hun keus voor het contemplatieve
leven aangeven of hun betrokkenheid bij Gods heilsplan, hetzij als leken die
persoonlijk hun weg naar de eeuwigheid uitstippelen aan de hand van ‘heilige boeken’.
De kwalificerende uitbeelding van verschillende vormen van leesgedrag kan alleen
betekenis hebben, wanneer deze aansluit bij een tot op zekere hoogte daarmee
overeenkomende praktijk: devotionele literatuur lees je teruggetrokken in jezelf,
fictie daarentegen met elkaar in zekere uitbundigheid.

Besluit
Het vermogen om te lezen is bij leken in de middeleeuwen veel meer aanwezig dan
men vroeger wilde aannemen. Maar dit lezen is vooral gekoppeld aan praktische
situaties in het dagelijkse leven met betrekking tot handel en nijverheid, alsook aan
de toenemende ambtenarij van hof en stad. De gebruikelijke manier om kennis te
nemen van fictie in de volkstaal is die van het luisteren in collectieve situaties naar
voorlezers en voordragers. Sommige handschriften, vooral de mooi versierde, maken
de indruk of delen zelf mee voor één bepaald persoon vervaardigd te zijn. Of zo'n
opdrachtgever nu in eerste instantie de tekst zelf las is zeer de vraag. Waarschijnlijker
is dat het ook in die gevallen bleef bij kijken en bladeren, terwijl de eigenlijke tekst
toch weer gerealiseerd werd in een voorleessituatie met andere aanwezigen. Overigens
komen zulke mooi versierde handschriften maar weinig voor in de Middelnederlandse
letterkunde.
Een lichte traditie van privé-lezen onder leken wordt vooral gevestigd en
gestimuleerd in de loop van de veertiende eeuw door de Moderne Devoten. Maar dit
betreft vooralsnog teksten voor praktische gebruikssituaties op het terrein van de
artes en de devotionele zelfhulp. Dat neemt echter niet weg, dat een toenemende
gewoonte om zich terug te trekken met een boekje in een hoekje ook van invloed
geweest kan zijn op de consumptie van fictie, temeer daar deze in gemoraliseerde
vorm eveneens bruikbaar werd bevonden als leidraad bij het nastreven van het
persoonlijk heil. Er lijken in ieder geval ook concrete aanwijzingen te zijn, dat leken
vanaf de veertiende eeuw incidenteel overgaan tot het privé-lezen van fictie.
Toch is daarmee allerminst een leestraditie gevestigd van literatuur in de volkstaal,
die een algemeen karakter zou hebben. Integendeel, de berichten over een aanhoudend
oraal circuit in het literaire leven van de late middeleeuwen blijven overweldigend,
terwijl
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de handschriften eveneens naar een dergelijke receptie uitwijzen. Aan deze situatie
maakt de drukpers voorlopig nog geen einde. De gedrukte leesboeken met fictie
blijven refereren aan een publiek dat naar de teksten luistert, en dat gaat zo door tot
ver in de zestiende eeuw. Daarbij is de vrees slachtoffer te worden van retoricale
kunstgrepen om privé-lezers te boeien niet meer aan de orde: het aanroepen van
luisteraars is losgemaakt van de opbouw van het verhaal. Veelzeggender nog zijn de
pogingen van drukkers als Leeu om een leespubliek te kweken voor fictie, door de
individuele lezer bij de hand te nemen en behoedzaam aan het avontuur te laten
beginnen van zelfstandige kennisname van een gedrukte, fictionele tekst. Dat was
kennelijk nodig, maar dat heeft voorlopig maar een beperkt succes: de gedrukte
leesboeken blijven immers luisteraars van de tekst toespreken.
Zeker op het punt van ‘leesclubjes’ en collectieve voorleessituaties, ook in kleine
groepjes, in de eerste eeuw van de boekdrukkunst is systematisch onderzoek gewenst.
Veel wijst erop, dat fictie in de volkstaal een zaak blijft van samen lezen en luisteren
naar een voorlezer.
In het algemeen moet men zich de omgang met het gedrukte boek in deze tijd als
veel intensiever voorstellen dan nu: een exemplaar kwam in handen van vele
familieleden en vrienden, werd gelezen, voorgelezen, herlezen, uit het hoofd geleerd,
opgeslagen, terwijl de illustraties - zo kenmerkend voor de prozaromans en
volksboeken maar ook voor de eerste rederijkersteksten in druk - het al bekende
verhaal weer eens opnieuw in herinnering konden brengen. Het privé-lezen van fictie
is niet alleen in de handschriftperiode uitzondering, het blijft ook tot het midden van
de zestiende eeuw een weinig gebruikelijke manier van recipiëren. Juist door die
aanhoudende, collectieve beleving moet de invloed van fictie op een breed publiek
van leken aanmerkelijk hoger geschat worden dan de gretige projectie van onze
huidige leesgewoonten op het publiek in de eerste eeuw van de boekdrukkunst zou
doen vermoeden.
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Buuren e.a. (1985), 9-24, 326-7.
O. Borst, Alltagsleben im Mittelalter (1983), Kap. 13 = 502-29.
F.O. Büttner, ‘Mens divina liber grandis est. Zu einigen Darstellungen des
Lesens in spätmittelalterlichen Handschriften’, in: Philobiblon 16 (1972), 92-126
(aanvulling in: Scriptorium 27, 1973, 60-3).
M.T. Clanchey, From memory to written record: England 1066-1307 (1979).
R. Engelsing, Analphabetentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens
in Deutschland zwischen feudaler und industrieller Gesellschaft (1973).
M.J.M. de Haan, ‘Voorlezen en luisteren in de 13e eeuw’, in: A. Demyttenaere
e.a., Literatuur en samenleving in de middeleeuwen (1976), 83-99.
H. Hajdu, Lesen und Schreiben im Spätmittelalter (1931).
E.-M. Hanebutt-Benz, Die Kunst des Lesens. Lesemöbel und Leseverhalten vom
Mittelalter bis zur Gegenwart (1985).
C.E. Pickford, ‘Fiction and the reading public in the fifteenth century’, in:
Bulletin of the John Rylands Library 45 (1963), 423-38.
H. Pleij, ‘Is de laatmiddeleeuwse literatuur in de volksliteratuur vulgair?’, in:
Populaire literatuur. Onder red. van J.H.A. Fontijn (1974), 34-106.
P. Saenger, ‘Manières de lire médiévales’, in: H.-J. Martin & R. Chartier (dir.),
Histoire de l'édition francaise (1983), I, 131-41.
W. Schmidt, ‘Vom Lesen und Schreiben im späten Mittelalter’, in: Festschrift
für I. Schröbler, hg. von D. Schmidtke u.a. (1973), 309-27.
M.G. Scholz, Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der Literatur
im 12. und 13. Jahrhundert (1980).

Wie kunnen er lezen?
Over Karel de Stoute's leesgedrag zie de tentoonstellingscatalogus door P. Cockshaw
e.a., Karel de Stoute (1977), 15 en pl. 11 bij cat. nr. 5; verg. ook Pickford (1963),
427. Literair vermaak en geletterdheid onder de adel komen ter sprake bij J. Verdon,
Les loisirs en France au moyen age (1980), 259-88, en bij F.P. van Oostrom, ‘Jacob
van Maerlant: een herwaardering’, in: Literatuur 2 (1985), 190-7, m.n. 191-3; zie
ook Borst (1983), 507-14. Uit Einharts biografie wordt geciteerd naar de editie: Leven
en werk van Karel de Grote. Vert. en ingel. door C. van
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Zuylichem (1955), 24 en 26. Over het voorlezen van (wereldlijke) teksten aan tafel
in kloosters zie: W. Moll, De boekerij van het St.-Barbara-klooster te Delft in de
tweede helft der vijftiende eeuw (1857), 10 (citaat); Engelsing (1973), 14; Scholz
(1980), 17. Veelzeggend is de beperkende maatregel uit 1402 in het milieu der
Moderne Devoten ten aanzien van werelds boekenbezit als toneelwerken en losbandige
liefdesgeschiedenissen: W. Lourdaux, ‘Het boekenbezit en boekengebruik bij de
Moderne Devoten’, in: Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de
Nederlanden voor 1600 (1974), 247-325, m.n. 284-6. Dat dergelijke teksten in
kloosterbibliotheken voorkwamen mag geen twijfel lijden: zie de inventaris bij Moll
(1857), alsook K.O. Meinsma, Middeleeuwse bibliotheken (1902), 193-5; W. de
Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde (1962), 67-8; R.J. Resoort, ‘Over
de betekenis van gebruikssporen in prozaromans en volksboeken’, in: Spektator 6
(1976/77), 311-27; P. Vriesema, ‘Over spotters, schelmen en een nonnenklooster’,
in: id. 9 (1979/80), 517-36, m.n. 530-1. Over (an)alfabetisme zie Engelsing (1973),
1-5, 32-41, en onder de afzonderlijke standen Hajdu (1931), 43-5; Borst (1983),
515-24; C.F. Bühler, The fifteenth century book (1961), 42-3. Het Brugse schoolboekje
van 1349 is uitgegeven door J. Gessler, Le livre des mestiers de Bruges (1931), t. III.
Saenger (1983), 139, en Scholz (1980), 223, wijzen op de noodzaak voor de soeverein
om te kunnen lezen en schrijven. De privé-brieven van Filips de Goede zijn uitgegeven
door A. Grunzweig, ‘Quatre lettres autographes de Philippe le Bon’, in: Revue belge
de philologie et d'histoire 4 (1925), 431-7; zie ook Saenger (1983), 140. Clanchey
(1979), 214-5, geeft voorbeelden van hardop voorlezen onder geletterden. Scholz
(1980), 219, wijst op de ontwikkelde ridders in de epiek, terwijl hij op p. 227 de
implicaties van de kwalificatie illiteratus behandelt. Over de teksten van Zerbolt van
Zutphen met betrekking tot het lezen van ‘heilige boeken’ zie C.G.N. de Vooys, ‘De
Dietse tekst van het traktaat “De libris teutonicalibus”’, in: Nederlandsch archief
voor kerkgeschiedenis n.s. 4 (1907), 113-34; voor betere informatie over deze tekst
en andere, vergelijkbare teksten van dezelfde auteur, te zamen met een integrale
tekstuitgave zie: J. Deschamps, ‘Middelnederlandse vertalingen van Super modo
vivendi’ (7e hoofdstuk) en ‘De libris teutonicalibus van Gerard Zerbolt van Zutphen’,
in: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en
letterkunde en geschiedenis 14 (1960), 67-108, en 15 (1961), 175-220.

Hardop en stil lezen
Een rijke catalogus met afbeeldingen van lezenden uit alle eeuwen is die van Hanebutt
(1985). Veel afbeeldingen zijn ook te vinden bij
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E. Reicke, Der Gelehrte in der deutschen Vergangenheit (1900) en id., Lehrer und
Unterrichtswesen in der deutschen Vergangenheit (1901). De boerde is uitgegeven
door C. Kruyskamp, Middelnederlandse boerden (1957), 29, r. 144-5. Büttner (1972
en 1973) spreekt uitvoerig over het geheiligde lezen; verg. ook K. Schreiner, ‘...wie
Maria geleicht einem puch’, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens II (1971),
kol. 1438-64. Over hardop en stil lezen in je eentje zie: Scholz (1980), 51 en 103-11;
Borst (1983), 507; Saenger (1983). Het citaat uit John van Salisbury komt uit Clanchey
(1979), 202. Augustinus is geciteerd naar de vertaling door G. Wijdeveld van de
Belijdenissen (z.j.), 158-9; de andere plaats is te vinden op 246. De passage in de
benedictijnenregel staat in Th. Coun, De oudste Middelnederlandse vertaling van
de Regula S. Benedicti (1980), 354-5. De eerste plaats bij Chaucer wordt behandeld
door Scholz (1980), 109; voor de andere zie The Works of Geoffrey Chaucer, ed. by
F.N. Robinson (1957), 82-3, r. 669-714.

Privé-lezen in de volkstaal
Over het zelf lezen van artes-literatuur zie O. Lie, ‘Middelnederlandse artes-teksten
in verzen en in proza: een eerste verkenning’, in: Tussentijds. Bundel. W.P. Gerritsen
onder red. van A.M.J. van Buuren e.a. (1985), 157-73. De Brugse patriciërs komen
ter sprake bij K. Carlvant, ‘De verluchte boeken van de gegoede stand in 13de-eeuws
Brugge’, in: Vlaamse kunst op perkament (1981), 141-58. Het lezen van devotionalia
wordt meer in het algemeen behandeld door: Hajdu (1931), 20-34; H. de la Fontaine
Verwey, in: W.Gs. Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), 6-16; Engelsing
(1973), 6-9; Lourdaux (1974) (zie boven); M.L. Caron, ‘Preken met de pen. De
Moderne Devotie en het boek’, in: Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld;
tentoonstellingscatalogus Utrecht (1982). Zie Deschamps (1960/61) (zie boven) voor
Zerbolts teksten. Gegevens en inzicht met betrekking tot de Spieghel der sonderen
dank ik aan de doctoraalscriptie van Els ten Wolde, voltooid in 1984 aan de
Rijksuniversiteit te Leiden onder begeleiding van prof. dr. F.P. van Oostrom: de
citaten aldaar op 27 en 71. Zie voor een uitvoerige aanprijzing van privé-lezen in
een Duits verzamelhandschrift met devotionalia Schmidt (1973), 322-3.

Fictie voor luisteraars?
Over actuele voordrachten en de positie van de middeleeuwse dichter zie: W.J.A.
Jonckbloet, Geschiedenis der Middelnederlandsche dichtkunst (1851/55), bijlagen
dl. III; U. Peters, Literatur in der Stadt (1983),
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172-206; F.P. van Oostrom, ‘Hoe snel dichtten middeleeuwse dichters?’, in: Literatuur
I (1984), 327-35; id. (1985) (zie boven). Gegevens over Pieter den Brant bij A.
Batselier, Kroniek van het toneel en van het letterkundig leven te Geraardsbergen
(1416-1808) (1976), 8-11; zijn tekst is afgedrukt bij N. de Pauw, Middelnederlandsche
gedichten en fragmenten (1893/97), 577-80. Voor lesen als ‘voorlezen’ zie E. Verwijs
en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek (1885/1952), sub voce, en A.M.
Duinhoven, Lees, maar raak! (1986), 19-21.

Fictie voor lezers?
Het citaat uit 1393 komt uit De Vooys (1907), 123; verg. ook Deschamps (1960/61)
(zie boven). Van den Berg (1985) geeft een andere interpretatie van het werk van de
‘corrector’ van de Lancelot-compilatie dan W.P. Gerritsen, ‘Corrections and
indications for oral delivery in the Middie Dutch Lancelot manuscript’, in:
Neerlandica manuscripta. Essays presented to G.I. Lieftinck (1976), dl. III, 38-59.
Voor handschriften met fictie in het bezit van burgers zie N. de Pauw, ‘Bijdragen
tot de geschiedenis der Middelnederlandsche letterkunde in Vlaanderen’, in:
Nederlandsch Museum I (1879), 129-76. De beide 16de-eeuwse teksten staan
beschreven in W. Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliografie van 1500
tot 1540 (1923/71), nrs. 883 en 1222.

Leesinstructies
Over de eerste drukkers en literatuur in de volkstaal zie H. Pleij, ‘Dutch literature
and the printing press: the first fifty years’, ter perse. De citaten uit de ed. 1479 van
de Reynaert komen uit Van den vos reynaerde, ed. W. Gs. Hellinga (1952), 5. Van
de Nederlandse bewerking van Michaults tekst bezorgde W.J. Schuyt in 1955 een
facsimile-ed. Over Gerard Leeu in het algemeen zie: De vijfhonderdste verjaring
van de boekdrukkunst. Catalogus (1973), 283-308; Y. Vermeulen, ‘Tot profijt en
genoegen’. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige gedrukte teksten,
1477-1540 (1986), 78-100.

Gedrukte voorleesboeken
Baeumer (1974), 20-3, benadrukt sterk een voorleescultuur van fictie tot ca. 1550 in
het Duitse taalgebied; zie ook: M. Sauer, Die deutschen Inkunabeln, ihre historischen
Merkmale und ihr Publikum (1956), 85; N.Z. Davis, Society and culture in early
modern France(1975), 201-3, 213-4;
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E.L. Eisenstein, The printing press as an agent of change (1980), 130. Pleij (1974),
34-6, geeft meer voorbeelden van leesinstructie. Vermeulen (1986) (zie boven)
bespreekt in het algemeen de technieken die de eerste drukkers gebruiken om een
leespubliek te vinden. De plaats uit Boethius wordt behandeld in H. Pleij, ‘Over de
betekenis van Middelnederlandse teksten’, in: Spektator 10 (180/81), 299-339, m.n.
321, en die uit het 13de-eeuwse schoolboek bij Clanchey (1979), 216. R.J. Resoort,
‘Over de achtergrond van de kritiek en censuur op prozaromans en volksboeken in
de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw’, in: Een bundel opstellen voor
F. Lulofs (1984), 205-22, spreekt uitvoerig over het gebruik van fictie op school. De
gegevens over Taybaert zijn ontleend aan J. Duverger, ‘Enkele aanteekeningen
betreffende de Gentsche Middelnederlandsche literatuur’, in: Album Frank Baur
(1948), 227-34. De miniaturen van de Maître de Wavrin zijn afgebeeld bij J.P.
Gumbert, ‘Van antieke naar moderne schriftcultuur’, in: Spiegel Historiael 7 (1972),
149, en Ch. Sterling, ‘Le Maître de la Vue de Sainte-Gudule’, in: Bulletin van de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 1-3 (1974/80), 26. De tekening
van de Brusselse stellage anno 1496 is gereproduceerd bij M. Herrmann, Forschungen
zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und der Renaissance (1914), 397,
en de prent van Lucas van Leyden bij R. Vos, Lucas van Leyden (1978), nr. 59; verg.
ook K. Renger, Lockere Gesellschaft (1970), Abb. 42; aldaar eveneens ‘zanggroepjes’:
Abb. 1, 41, 43, 64, 87; zie ook Bosch’ Hooiwagen, Brueghels Triomf van de Dood,
Cocks prent naar Bosch van de Blauwe Schuit.

Besluit
H.-J. Koppitz, ‘Zur Verbreitung unterhaltsamer und belehrender deutscher Literatur
durch den Buchhandel in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts’, in: Jahrbuch für
internationale Germanistik 7 (1975), 27, bespreekt het intensieve en gevarieerde
gebruik van een gedrukt boek; zie ook Davis (1975), 212-3 (zie boven). Zo'n gebruik
volgt ook uit de toegevoegde instructies van de drukkers zelf zoals in de Reynaert
van 1479; zie ook Dirk van Munsters Kerstenspieghel (ca. 1483), Vanden IX velden
(1501) en Medecijn der sielen (ca. 1510), die in de voorwoorden allerlei vormen van
gebruik adverteren; resp. beschreven in M.F.A.G. Campbell, Annales de la
typographie néerlandaise au XVe siècle (1874/90), nr. 595, en Nijhoff en Kronenberg
(1923/71) (zie boven), nrs. 1516 en 1506.
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Dirc van Delft en zijn lezers
door F.P. van Oostrom
m.m.v. Annemieke de Jong, Ben Vaske en Theo Verbeij
Inleiding
Nu lezersonderzoek als geen andere literairwetenschappelijke benadering in de mode
is, zijn het wel niet langer wetten, maar nog altijd wel veel praktische bezwaren die
hier in de weg staan tussen droom en daad. Het lijkt wel of het de receptiehistoricus
nooit mee zit: nu eens komt hij bijna om in de gegevens, dan weer moet hij deze met
een kaarsje zoeken. Het zal duidelijk zijn dat voor de periode van de middeleeuwen
het eerste uitzondering is, en het tweede de regel. Hier mist men bijvoorbeeld node
de literaire kritiek, die voor latere tijden de ruggegraat van de receptiegeschiedenis
uitmaakt. Al evenzeer is het schaarste troef op het cruciale gebied van het
middeleeuwse boek- en bibliotheekbezit: zeker waar het de volkstalige letterkunde
betreft zijn daar de kwantiteiten doorgaans veel te gering om uitspraken van voldoende
kwaliteit te kunnen doen.
Slechts voor een naïeve of een cynische beschouwer kan dit structurele tekort een
voordeel schijnen: zo iemand benijdt de mediëvisten om de beperktheid van hun
materiaal, dat nog in één onderzoekersleven bestudeer- en classificeerbaar lijkt, en
dan ook nog aangeharkt kan worden binnen het al even overzichtelijke tuintje van
een simplistisch standenmodel. Zo worden Arturromans dan voorgesteld als de lectuur
van aristocraten, de didactiek als die van brave burgers en de heiligenlevens als
teksten voor de geestelijkheid. Wie echter dóórdenkt, weet dat deze schaarste aan
concrete gegevens in feite hoogst bedreigend is, en de mediëvist verleidt tot nog veel
gevaarlijker generalisaties dan waaraan het lezersonderzoek van meer moderne tijden
blootstaat. Een teken aan de wand mag in dit opzicht het gegeven zijn, dat waar
toevallig, door een speling van het lot of anderszins, wat meer receptiefeiten ter
beschikking staan, de zaken steevast veel complexer blijken te liggen. Zo heeft Jacob
van Maerlant Der naturen bloeme opgedragen aan de Zeeuwse edelman Nicolaas
van Cats, en laat zich in dit spoor een heel betoog opzetten dat zo'n aristocratisch
publiek ook als geïmpliceerde lezer in de tekst aanwezig is. Maar evenzeer is het een
feit dat van twee handschriften van deze tekst het ene heeft toebehoord

Het woord aan de lezer

50
aan een Utrechtse kanunnik, en het andere aan een vroedvrouw. Kennelijk is met het
opsporen van de oorspronkelijke opdrachtgever de publieksvraag nog allesbehalve
beantwoord.
Beschikken we over nog meer receptiegegevens, dan nemen de problemen
exponentieel toe. Maar wie in zulke gevallen van receptieonderzoek zou willen afzien,
laat mooie kansen ongebruikt. Met evenveel recht zou men immers de stelling kunnen
verdedigen, dat pas waar de middeleeuwse receptiestudie een zware kluif is, echt
belangwekkende inzichten te winnen zijn. Zo'n boeiend probleemgeval vormt de
Tafel van den kersten ghelove van Dirc van Delft. Voor de goede orde: ofschoon het
werk is geschreven in een prozastijl die tot de fraaiste van onze middeleeuwen behoort,
gaat het hier niet om literatuur in de moderne zin van het woord. De Tafel, opgezet
in de tweeluikvorm van Winsterstuc en Somerstuc, biedt een encyclopedisch overzicht
van de goddelijke schepping (inclusief moraaltheologie) zoals die in de ogen van de
zeergeleerde dominicaan Dirc van Delft - en op gezag van diens vele eerbiedwaardige
Latijnse bronnen - in elkaar stak. Als religieus geschrift is de Tafel ten dele zelfs
geconcipieerd als tegenhanger voor de wereldlijke letterkunde, en in de woorden van
Van Delft bedoeld voor hen die (gelukkig) ‘die ijdel boecken der poeteryen niet en
soecken, mer die fonteyne der theologyen’ (Somerstuc XX/96-97). Kortom: het werk
ligt zo te zien buiten de territoriale wateren van de literatuurwetenschap. Maar er is
meer voor nodig om letterkundige mediëvisten af te schrikken: in hun vak is het nu
eenmaal traditie om in feite alle niet puurambtelijke geschriften uit de middeleeuwen
tot het studieobject te rekenen.
Wel bijna afschrikwekkend voor de receptiehistoricus-in-spe van de Tafel is het
feit dat het hier een zeer omvangrijke tekst betreft, die bovendien in verhoudingsgewijs
veel handschriften is overgeleverd. Het maakt de grondige studie van het leespubliek
van Dirc van Delft tot een immense taak, vergelijkbaar met het in meer dan één
opzicht monumentale onderzoek van Georg Steer naar de receptie van een zeer
verwante tekst, i.c. de Duitse vertalingen van het werk dat ook Dircs hoofdbron was:
het Compendium theologicae veritatis van Hugo Ripelin von Strassburg. De
onderhavige bijdrage kan noch qua investering, noch qua resultaat aan Steers werk
tippen, en mag dan ook hoogstens beperkte pretenties koesteren. Het navolgende
legt enkele stapstenen door de receptiegeschiedenis van de Tafel, waarvan het de
lijnen eerder aanduidt dan bepaalt, laat staan definitief vastlegt. De hoop is dat de
hier geschetste stadia althans gedeeltelijk representatief zijn voor de rijke
lezersgeschiedenis van deze tekst; bij nader onderzoek zal ongetwijfeld blijken dat
die geschiedenis nog veel veelvormiger is. Tot zulk onderzoek te stimuleren, voor
de Tafel en voor andere Middelnederlandse teksten,
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Primaire receptie: een tekstbladzijde uit het handschrift van Albrecht van Beieren.
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is het tweede hoofddoel van dit artikel, want de materie lijkt er interessant genoeg
voor. Ook in de middeleeuwen heeft een tekst vaak zoveel levens als hij lezers heeft,
en de reconstructie van zo'n veelbewogen leven is een allesbehalve marginaal
onderdeel van het literairwetenschappelijk bedrijf.

Primaire receptie
Luttele weken voor de vijftiende eeuw begon, kwam er een opvallende wending in
de loopbaan van de zeergeleerde dominicaan Dirc van Delft. Tot dan toe was zijn
leven verlopen langs kerkelijke banen: met grote inzet was Dirc steeds verder
gevorderd in de middeleeuwse wetenschap bij uitstek, de theologie. Hij had diverse
kloosterscholen bezocht, en vervolgens buitenlandse universiteiten, totdat hij het naar het schijnt als enige Hollander van zijn tijd - tot doctor in de theologie had
gebracht. Bij deze studiën werd hij financieel gesteund door hertog Albrecht van
Beieren, graaf van Holland, wiens hoge bescherming van belangrijke betekenis zal
zijn geweest. Maar nu, op 17 december 1399, zijn de rollen omgekeerd, en is het de
hertog die zijn beschermeling nodig heeft: met een hertogelijk schrijven ‘beroept’
hij Dirc als hofkapelaan naar Den Haag. Of het Dirc gelegen kwam mag worden
betwijfeld: per slot was hij nog maar juist in functie als toezichthouder over de
dominicaanse kloostertucht in Vlaanderen. Maar vermoedelijk was Albrechts wens
voor Dirc een bevel, en hoe het ook zij: hij gaf zijn Vlaamse functie op en werd de
hofkapelaan van zijn beschermheer.
Zo zag Dirc zich, waarschijnlijk toch vrij plotseling, overgeplaatst vanuit het
kloosterlijke naar het wereldlijke leven. Als hofkapelaan zal hij in Den Haag zijn
belast met de dagelijkse zielszorg voor Albrecht en de zijnen: zeker de hertog, met
wie hij een vrij persoonlijke band moet hebben gehad, zal hij menigmaal de biecht
hebben afgenomen. Ook zal hij veelvuldig hebben gepredikt in de Haagse hofkapel,
en waarschijnlijk ook in kleine kring van hovelingen als catechisatiemeester hebben
gefungeerd. Omdat al deze activiteiten uiteraard langs mondelinge weg verliepen,
kunnen wij naar hun nadere inhoud hoogstens gissen. Maar gelukkig voor ons voelde
Dirc zich ook geroepen (of verplicht?) om zijn pastorale taken in meer blijvende
vorm gestalte te geven, door een boek te schrijven. In zijn vroegere, kerkelijke leven
zou dat ongetwijfeld hebben betekend: schrijven in het Latijn, en wie weet had Dirc
dit ook al wel gedaan. Hier, in Den Haag en voor een publiek van hovelingen, was
het zaak om in de Middelnederlandse moedertaal de pen te voeren, want als het
hofpubliek al met het Latijn vertrouwd was, dan toch zeker niet als de gebruikelijke
taal van hun lectuur. De hofka-
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pelaan daarentegen was in die Latijnse boekencultuur juist als geen ander thuis, en
als auteur stelde hij zich ten doel de hovelingen in zijn geestelijke rijkdom te doen
delen. Met de Tafel van den kersten ghelove beoogde Dirc de goddelijke kennis die
tot dan toe voor dit milieu veelal een gesloten boek moet zijn gebleven, voor zijn
hofparochianen toegankelijk te maken. Uiteraard vereiste dit een weloverwogen
didactiek, want zoals Dirc zelf verklaart: de ware leraar moet niet lesgeven ‘naden
hoghen sinnen die hi wel verstaet, want dan lase hi hem selven, mer nae simpelheit
ende grofheit sijnre iongheren’ (Ss XX/80-82). Heel de Tafel door lijkt Dirc zich
bewust van de grote kenniskloof tussen auteur en publiek, en doet hij zijn best om
zijn lezers tegemoet te komen. Hij selecteert, expliceert en simplificeert; vooral als
men - zoals Daniëls heeft gedaan - de Tafel vergelijkt met zijn vele in het Latijn
gestelde bronnen, ziet men hoezeer Dirc zich beijvert om hetgeen voor hem gesneden
koek was in bevattelijke porties aan zijn lezers voor te schotelen.
Maar ook dan nog biedt Dircs Tafel zware kost. Het is niet minder dan de meest
geleerde encyclopedie van heel de Middelnederlandse, en misschien wel heel de
Europese volkstalige letterkunde. Als geen andere auteur is Dirc van Delft erin
geslaagd om in de volkstaal de traditie van de scholastieke summa te verwerkelijken:
het boek biedt een compleet panorama van Gods schepping in zijn wonderbare
veelvormigheid. Het gaat hier om veelvormigheid in samenhang, want binnen het
scholastieke wereldbeeld heeft alles zijn door God gewilde plaats. Van erts tot arend
en van eerste tot de jongste dag vertoont de wereld Gods volmaakte plan, waarin
niets toevallig is doch alles zijn reden heeft, en meestal zelfs wel drie of zeven
redenen, onderling weer via meervoudige causale relaties verbonden. In deze geest
weet Dirc het scholastieke universum aan een lekenpubliek te openbaren: te beginnen
met een hoofdstuk over God, dan een over diens scheppingsarbeid, in het bijzonder
van de wereld en de mens; vervolgens over de menselijke aard, zijn deugden en
gaven, maar natuurlijk ook zijn zonden, de geboden Gods, Zijn genade die het
hoogtepunt bereikt in de menswording van Christus; een uitvoerige beschouwing
van Jezus' leven en de handelingen der apostelen, waarna Dirc overgaat tot de taak
van de kerkelijke autoriteiten op aarde, en die van de (uiteindelijk ondergeschikte)
wereldlijke overheid, om tenslotte - na de blik op verleden en heden te hebben gericht
- naar onze toekomst te kijken, met hoofdstukken over Laatste Oordeel, hel, vagevuur
en hemel.
Het bovenstaande schetst niet meer dan het globale uiterlijke bouwplan van Dircs
kathedraal-in-proza, die in feite nog veel majestueuzer is: een monument van denken schrijfkunst die de lezer - gelovig of niet - met ontzag voor de bouwmeester
vervult. Voor de ‘oetmoedighe prediker’ zoals Dirc van Delft zichzelf in de pro-
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loog typeert, was die architect in de eerste plaats uiteraard niet hijzelf, maar de
opperste Schepper - en het ontzag voor Hem te vergroten, is misschien wel het
hoofddoel van de Tafel. Het staat al in de eerste zin: ‘Anxt des Heren, seit Salomon,
is een beghinsel der wijsheit.’ Ook dat de naam van Salomo hier valt, lijkt niet
toevallig: hij zal in de Tafel nog vele malen terugkeren. In de eerste plaats als
autoriteit: het op Salomo's naam gestelde Spreuken behoort tot Dircs favoriete
bijbelboeken (vgl. de bijlage in de editie-Daniëls). Maar behalve als onuitputtelijke
bron van citaten wordt Salomo in de Tafel ook als historisch personage geprofileerd:
als glorierijke koning Salomo, de luisterrijke vorst (11 384, 414; 111 47, 61, 297)
die evenzeer doordrongen is van de gevaarlijke betrekkelijkheid van alle aardse glorie
(11 412; 11 38, 120, 139); rechtvaardig (11 92 en passim), wijs (11 89 en passim),
vrijgevig (111 108, 347), zachtmoedig (11 137), een trooster voor de droevigen (11
431), niet een afkeer van vloeken (11 212), liegen (11 231, 246), roddelen (11 220)
en ledigheid (11 184). Koning Salomo is tegelijkertijd vroom en wereldwijs, een
vredevorst (11 127) die inziet dat ‘hi starcker es die hem selven bedwinghet dan die
burgen stormet’ (liefst vijf keer geciteerd: 11 96, 108, 134; 111 506, 584) en weet
dat koninklijke eer alleen kan worden gehandhaafd bij de gratie van een rotsvast
Godsgeloof(11 138). Want bovenal is Salomo godvrezend (openingszin, hierboven
geciteerd), en het is de vreze Gods die hem afkerig maakt van zonde (11 420).
Houdt Dirc van Delft in Salomo op indirecte wijze aan Albrecht van Beieren een
spiegel voor? Uiteraard is de Tafel tegelijkertijd veel meer en minder dan een
vorstenspiegel: als religieuze encyclopedie heeft het werk - zoals hierna ook nog zal
blijken - een veel ruimere gebruikswaarde dan als specifiek leerboek voor een vorst.
Maar niettemin is het opmerkelijk dat Dirc in zijn schets van de schepping veel meer
dan gemiddelde aandacht heeft voor de plaats en taken van de vorst in Gods bestel:
op vele plaatsen lijkt hij zich in het bijzonder in te leven in het perspectief van waaruit
een heerser naar de wereld kijkt, of liever nog: zou moeten kijken. Zo heeft Dirc de
verhandeling over de vier kardinale deugden (Ws XVIII) die in zijn bron een
algemeen-menselijk karakter draagt, nadrukkelijk toegesneden op de positie van de
wereldlijke vorst; iets dergelijks geldt voor het vergelijkbare hoofdstuk Ss XLI, dat
door Dirc ten opzichte van de hoofdbron is ingevoegd en talloze voorbeelden bevat
van wijs bestuur door vorsten uit antieke en bijbelse tijden. Eveneens ingevoegd ten
opzichte van Ripelins Compendium - en als zodanig allesbehalve toevallig - is het
uitgebreide hoofdstuk over de (Duitse) keizerskroning dat Dirc aan de kroniek van
Beka heeft ontleend, en waarbinnen hij dan weer een preek heeft ingelast (r. 194-241)
waarvan de stof wel degelijk uit Ripelin afkomstig is - doch op zodanige wijze
omgewerkt dat wat bij Dircs ordegenoot nog een
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universele deugdenleer was, het karakter van een vorstenspiegel heeft gekregen.
De verklaring voor deze nadrukkelijke aandacht in de Tafel voor de vorst moet
zonder twijfel worden gezocht in de verbintenis die doorslaggevend was voor de
totstandkoming van het werk als geheel: die tussen Dirc van Delft en Albrecht van
Beieren, hofkapelaan en hertog, auteur en opdrachtgever. Dat de Tafel door Dirc in
de proloog aan Albrecht wordt opgedragen is veel meer dan vlagvertoon of verplicht
nummer, maar een uitnodigend gebaar van een auteur naar zijn meest geïntendeerde
lezer. Het werk wordt door Dirc gepresenteerd als ‘uut eren ende myn ende
sonderlinghe bevelinghe’ (betekent dit laatste ‘als aanbeveling voor’ of ‘op bevel
van’?) samengesteld voor de ‘hoge gheboren vorst hartoch Albert, bider genaden
Gods’ (hier allesbehalve een loze formule!) ‘hertoch in Beyeren, palansgravre opten
Rijn, grave van Henegouwen, van Hollant ende here van Vrieslant’ (proloog Ss). In
de proloog op het Winterstuc kiest Dirc een nog meer persoonlijke toon:
Daerom, waerdige, lieve here, opdat ic iu moghe wisen ende leren dat
ghi uwen God ende Schepper mede salt leren kennen ende oefenen ende
oic bet te hoeden van sonden, so heb ic iuwer eren ghemaect een tafel van
den kersten gelove ende der ewen; ende also als ic gaern woude iu willich
te dienst staen. Dat ghi desen tafel hebben somwijl in uwer hant, opdat
ghi voir die oghen der moghentheit Gods, die ghi vruchten, bedencken
ende ghehoeghen, hoe ghi hem te wille moghen leven ende in kersten ewe
ende gelove houden, opdat ghi alle hinder ende quaet iuwer zielen moghen
voorbicomen an dat aenschijn der ewigher eren, daer ghi salich ende heilich
an ziel ende an live mit alle iuwe vrienden ewelic moet leven ende
regnieren. Amen.
Heeft Dirc van Delft vermoed, hoe snel deze laatste woorden actueel zouden worden?
Feit is dat blijkens een hieronder te citeren aanwijzing het werk aan de Tafel wellicht
in 1403 is aangevangen, en dat Albrecht in december 1404 overleed...Of de meest
geïntendeerde lezer dus de Tafel ooit heeft kunnen lezen, mag worden betwijfeld:
misschien op zijn sterfbed, en misschien in onvoltooide vorm (zie hierna). Wel dient
één handschrift zich met nadruk aan als Albrechts boek: de schitterende codex
Baltimore, Walters Art Gallery, 171. Ten gevolge van latere perikelen mist dit
handschrift de proloog, maar het eerste blad is sprekend genoeg: we zien daar in de
linkerbenedenmarge een portretje van een geknielde monnik die bezwaarlijk iemand
anders dan Dirc van Delft kan voorstellen, te meer daar in de rechtermarge het
wapenschild van Albrecht van Beieren staat afgebeeld. Het staat vrijwel vast dat wij
hier te doen
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hebben met het authentieke opdrachtgeversexemplaar van de Tafel; een uiterst
zeldzaam geval, wellicht het enige van heel de Middelnederlandse letterkunde!
Maar dit unieke prachtboek bevat minder dan een derde van Dircs tekst, i.c. de
ruim dertig eerste hoofdstukken van het Winterstuc. Gaat het hier nu om het eerste
deel van een luxueuze set waarvan de rest inmiddels is verdwenen - als geheel was
de Tafel te omvangrijk voor één band - of was het wellicht zo dat bij Albrechts
overlijden nog niet meer dan dit gedeelte van de Tafel rijp was om in een
dedicatie-exemplaar te worden overhandigd? De laatste veronderstelling vindt steun
in de proloog van een verduitst handschrift van het Somerstuc dat nader onderzoek
verdient omdat het belang ervan tot nu toe is onderschat. Daar staat, zij het in ander
dialect, in dezelfde woorden als hierboven vermeld dat deze Tafel voor de
hooggeboren Albrecht is geschreven door de ootmoedige Dirc van Delft, maar dan
vervolgt de tekst met een toevoeging: ‘in dem jaar Unsres Hern dusent virhundert
und dry begonnen [...] und wan der edel forst vorgs. (“voornoemde edele vorst”)
leyder uns dysser zijt genomen wart (“uit dit leven werd weggerukt”) vol van eren
und jaren, ee dysz selbe boch was volgemacht (“voordat dit boek was voltooid”), so
ist es gelybert (“aangeboden”) synen edelen dagetlichen sone Johan van Beyeren.’
Deze inlas slaat een zeer betrokken en geïnformeerde toon aan; gevoegd bij de
zeer vroege datering van deze Duitse tekstfamilie van de Tafel (i.c. aan het begin
van de vijftiende eeuw) en het overlijdensjaar van Albrecht geeft dit grond aan het
vermoeden dat Dircs arbeid aan de Tafel inderdaad werd verstoord door het overlijden
van zijn hoge beschermheer en eerstaangewezen lezer. Vervolgens zou de auteur het
resterende gedeelte voor diens jongste zoon kunnen hebben voltooid; d.w.z. niet voor
de zeer ridderlijke zoon die Albrecht als graaf Willem VI in Den Haag zou opvolgen,
maar zoon Jan, die als elect-bisschop van Luik - ofschoon volop in de wereld staand
- wellicht iets meer mocht worden geacht in religieuze lering belang te stellen.
Met dit alles blijft dan overigens wel een raadsel, hoe dergelijke specifieke
informatie al zo vroeg kan opduiken in een op het oog nogal excentrisch, Duits
handschrift. Werkte Dirc soms niet alleen te Den Haag aan de Tafel, maar ook in
zijn werkkring aan de Erfurtse universiteit, alwaar hij naast zijn hofkapelaanschap
een soort buitengewoon hoogleraarschap vervulde? Eén ding staat in elk geval wel
vast: dat de primaire ontstaanssituatie van de Tafel te ingewikkeld is om met een
eenvoudig model van auteur en eerste lezer/opdrachtgever te kunnen volstaan. Andere
handschriften dan de Baltimorecodex duiden op een belangrijk feit, te weten dat de
Tafel, ofschoon in zijn conceptie ondubbelzinnig afhankelijk van
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de, nogal persoonlijke, relatie tussen Dirc en Albrecht, al in zijn vroegste ontstaansfase
bedoeld was meer dan één lezer te bereiken. Daaraan is niet alleen de door Albrechts
sterven wellicht extra bewogen ontstaansgeschiedenis debet, maar ook een zo te zien
doelbewust streven - bij auteur én opdrachtgever, en wellicht ook bij de dominicaner
orde? - naar prompte verbreiding van de tekst in kopieën. De eerste receptiegolf van
de Tafel komt namelijk zeer snel op gang, als we het getuigenis van de overgeleverde
handschriften laten spreken (zie ook de Bijlage bij dit artikel). Behalve het zeer vroeg
te plaatsen Baltimorehandschrift van het Winterstuc (1403-1404) bevindt zich immers
ook een zeer verwant en nauwelijks later handschrift van het Somerstuc te New York;
bovendien is er een zeer vroeg Londens handschrift van het Winterstuc en een dito
te Den Haag - en dan is er nog het tweetal sterk verwante en verduitste codices
(hierboven geciteerd), waarvan de oudste ook al vlak na 1404 tot stand moet zijn
gekomen.
Qua opmaak zijn de ‘Duitse’ handschriften een buitenbeentje (hun uitvoering lijkt
te zijn bepaald door regionale conventies), maar de overige codices uit deze eerste
groep van Tafel-handschriften zijn boeken van een identiek en zeer bijzonder type.
Het gaat hier steeds om uiterst fraaie codices, ruim op goed perkament geschreven
in een sierlijke textualisletter, en vooral: rijk verlucht met schitterende miniaturen.
Het Baltimorehandschrift heeft er 35 (elk hoofdstuk één); het New Yorkse 24, het
Londense 69; zelfs het eenvoudigste en kleinste exemplaar uit deze groep, het Haagse,
heeft altijd nog een mooie beginminiatuur, vele versierde beginletters en
tekstomlijstingen in kleur en kostbaar goud. Ook heeft het Haagse handschrift op
dezelfde plaats als het dedicatie-exemplaar in Baltimore een adellijk wapenteken,
dat - ergerlijke zeldzaamheid - ook bij hernieuwde naspeuringen ongeïdentificeerd
bleef. Maar ook zonder dat wij het boek aan een bepaalde familie kunnen toewijzen,
spreekt het voor een leespubliek dat, na de meest onmiddellijke lezer(s) Albrecht
(Jan), al spoedig door de Tafel moet zijn bereikt: de adel in de wereld, minder
verheven dan de hertog zelf, maar rijk en geïnteresseerd genoeg om zich een luxueuze
Tafel te veroorloven. De kring die de proloog om Albrecht heen trekt (‘...mit alle
iuwen vrienden’, hierboven geciteerd), moet de tekst al vrij spoedig hebben gevonden,
en de ‘wairliken lude’ voor wie Dirc zegt te schrijven (111, 327) hebben niet lang
na de opdrachtgever fraaie kopieën verworven.
Deze eerste receptiegolf in aristocratische kring komt bijna als een springvloed
op, en ebt nog vrij lang na: ook een handschrift te Brussel uit 1445 behoort met zijn
55 miniaturen tot deze groep, en iets dergelijks kan worden vermoed van de twee
handschriften van de Tafel die hebben behoord tot de schitterende bibliotheek van
her-
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tog Filips de Goede, doch die sindsdien verloren zijn gegaan. Wat wel bewaard bleef,
is de inventaris van Filips' boekenschat zoals die werd opgemaakt rond 1470-1485,
en waarin tot twee maal toe wordt gesproken van een perkamenten boek ‘intitulé La
table de la foy chrétienne, en thyois’ (‘in het Diets’). Waren dit boeken die de
Bourgondische hertog om hun mooie uiterlijk inlijfde bij zijn boekerij toen hij in
1433 het landsheerlijk gezag over Holland verwierf? Het Middelnederlands was
hoogstwaarschijnlijk te ver beneden diens culturele stand om veel belangstelling
voor Dietse teksten te hebben, maar misschien wist Filips de uitvoering van deze
handschriften op hun waarde te schatten. Intensief gelezen zal hij deze boeken
vermoedelijk niet hebben, en daarmee is Filips' receptie van de Tafel in zekere zin zij het ook enigszins gechargeerd - symptomatisch voor het eerste onthaal van deze
tekst als geheel. De exemplaren uit deze receptiefase zijn namelijk beeldschoon,
maar ook brandschoon, en maken een weinig ‘doorleefde’ indruk. Het lijken
tafelboeken in meer dan één zin, waarbij het minstens zoveel om het uiterlijk als om
de inhoud te doen was. Hun aristocratische publiekskring bestelde met deze boeken
evenzeer een kunstvoorwerp als een tekst, en beoogde met de verwerving van Dircs
Tafel minstens zozeer de status en het zieleheil te dienen als de leeshonger. Het heeft
er de schijn van dat we hier een aloude middenstandswijsheid kunnen variëren: zoals
kijkers nog geen kopers zijn, zijn kopers nog geen lezers. Ietwat overdreven gesteld
kan de eerste receptiefase van de Tafel worden gekarakteriseerd als ‘symbolisch’:
men bestelde het boek en keek ernaar. Dat de tekst ook echt gelézen werd is lang
niet altijd zichtbaar, maar als lectuur (of voorleesboek! - zie de bijdrage van Pleij)
was die tekst ook eigenlijk, en met alle respect voor Dircs didactisch pogen, voor dit
publiek te hoog gegrepen. Wat dat betreft hebben de auteurs van veel simpelere
Middelnederlandse catechetische teksten als Der leken spiegel en Des coninx summe
hun primaire publiek van devote leken waarschijnlijk beter ingeschat en bediend.
Maar gelukkig voor Dirc van Delft zou de Tafel in een ander milieu een minstens zo
dankbaar leespubliek vinden.

Secundaire receptie
Hoe en wanneer precies de Tafel van den kersten ghelove vanuit het primaire wereldse
functiemilieu een tweede lezerskring bereikte, onttrekt zich vooralsnog aan onze
waarneming. Uitgaande van de hedendaagse handschriftelijke overlevering zien wij
alleen een eerste receptiegolf, pal na 1404, in aristocratische kring en een tweede, in
de periode 1450-1480, in milieus van geestelijken; de onderstroom
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Secundaire receptie: een tekstbladzijde uit het handschrift van het Leidse vrouwenklooster.
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tussen beide is onzichtbaar. Kwantitatief gesproken lijkt deze tweede receptiegolf wederom: uitgaande van de huidige overlevering, die kan bedriegen; zie ook hierna
- niet significant sterker of zwakker dan de eerste; wel is zij kwalitatief gesproken
anders. Het betreft hier boeken zonder miniaturen, hemelsbreed verschillend van de
grand luxe exemplaren van de Tafel die bij de adel opgeld deden. Maar zoveel minder
als het hier om het uiterlijk der boeken lijkt te zijn gegaan, zoveel meer lijkt de tekst
hier aandacht te ontvangen. Net als in de wereld worden Dircs woorden - die daartoe
ook wel, gezien auteur en bronnen, de autoriteitswaarde bezaten - door de diverse
kopiisten grosso modo getrouw overgenomen, waardoor de tekstoverlevering van
de Tafel als geheel vergelijkenderwijs een vrij gesloten complex vormt. Maar toch
is het met name in deze tweede receptiekring dat we soms handschriften ontwaren
- één voorbeeld zal hierna worden belicht - die door bepaalde varianten doen
vermoeden dat men hier een meer intensieve omgang met de eigenlijke tekst heeft
gehad, en meer betrokken was bij de inhoud van de Tafel. Daar was het lezersmilieu
dan ook naar, want in dit geval bevinden we ons niet in kringen van de wereldlijke
adel, maar klaarblijkelijk vooral bij vrome vrouwen: nonnen en begijnen.
De betekenis van vrouwen als literatuurpubliek is voor het (Middelnederlandse)
hoofse milieu reeds onderstreept door Hogenelst en De Vries. Lezen - en zeker het
zélf lezen - was in het middeleeuwse literaire leven in de volkstaal veel meer nog
dan heden ten dage een aangelegenheid van vrouwen. Te vermoeden valt dat dit in
eens zo sterke mate geldt voor de geestelijke letterkunde in het Middelnederlands,
en dan voor lezeressen in de wereld én in geestelijke milieus. Wat het laatste betreft,
komt de zaak in de kern op het volgende neer. De geestelijke letterkunde van de
middeleeuwen heeft, voor zover zij een geestelijk lezerspubliek beoogt, primair het
Latijn als voertaal: de clerici lezen bijbel, kerkvaders en contemporaine theologie in
het Latijn. Er zijn echter ook geestelijke kringen waar de behoefte aan stichtelijke
lectuur in beginsel even groot is, doch de kennis van het Latijn uiterst beperkt. Het
gaat hier in hoofdzaak om twee groepen in de kloosters: de lekebroeders en de nonnen;
voor de vrouwelijke sekse komt daar als derde groepering de begijnen bij, wier
godsdienstig leven zich buiten kloostermuren afspeelt, doch binnen de relatieve
beslotenheid van een communautaire samenlevingsvorm (begijnhof) aan de rand van
de wereld. Deze kringen nu worden qua lectuur op hun wenken bediend door de
volkstalige vertalingen/bewerkingen van de Latijnse religieuze geschriften, en deze
zijn dan ook niet zelden ten behoeve van een vrouwenpubliek vervaardigd, dan wel
secundair gretig door vrouwen gerecipieerd.
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Hier wacht voor het Middelnederlandse lezersonderzoek nog een breed terrein op
meer systematische exploratie. Een paar sprekende voorbeelden? Het is allesbehalve
toevallig dat de werken van Ruusbroec veelvuldig zijn opgedragen aan
vrouwenkloosters; als kardinaal Gerson zich van Ruusbroecs leerzuiverheid wil
vergewissen, wordt diens oeuvre eerst in het Latijn vertaald...Net als in het geval
van Beatrijs van Nazareth, Hadewijch en broeder Geraerts Leven van Lutgart gaat
het hier om vrome lectuur die primair voor en/of door vrouwen is geschreven; maar
soms ook vindt een geestelijke tekst pas in de secundaire praktijk het meest welkome
onthaal bij vrouwelijke lezers. Dit laatste lijkt bij de Tafel het geval te zijn. Van de
vijf handschriften uit deze tweede groep in de tekstoverlevering dragen er vier
bezitterskenmerken, en die wijzen steevast naar een vrouwenpubliek: drie maal in
kloosters, en één keer bij begijnen. En over veelbelovende onderzoeksmogelijkheden
gesproken: de boekencultuur van laatstgenoemde (Haarlemse) begijnen vereist een
artikel op zich. Het zgn. Fundatieboek van het Haarlemse begijnhof - a.h.w. een soort
‘logboek’ van deze kleine gemeenschap - bevat namelijk een lijst van door begijnen
aan het hof geschonken boeken die een welkom licht werpt op de leescultuur in deze
kring. Aan die lijst kan dan nog het (aldaar niet vermelde) handschrift van de Tafel
worden toegevoegd dat in de Haagse Koninklijke Bibliotheek berust (signatuur 73
E 26) en dat het eigendomsmerk draagt van Agnies en Rikelant Stevensdochter,
‘beghinen der groten beghijnhoves bijnnen Haarlem’ (F. 260 Vb). In dit geval is het
Winterstuc van de Tafel in één band verenigd met het zgn. Bienboec, alweer een tekst
die als Middelnederlandse vertaling van het Bonum universale de apibus van de
dominicaan Thomas van Cantimpré vooral in vrouwelijke publiekskringen heeft
gefunctioneerd.
Maar terug naar Dircs Tafel. Het lijkt erop of deze tekst pas in een tweede
receptiekring de lezers heeft gevonden voor wie hij echt geschikt was, en is gaan
functioneren als de tolk tussen de geleerde theologen en hun vrome, vrouwelijke
achterban. Wel is de tekst van de Tafel, ofschoon doorgaans met veel zorg en eerbied
getransporteerd, hiertoe in sommige handschriften van een aantal elementen ontdaan
die waarschijnlijk nog te zeer naar de wereld riekten. Het mooiste voorbeeld hiervan
is het handschrift Den Haag, K.B., 70 H 30, dat duidelijk het stempel draagt van het
vrouwenklooster (i.c. van de tertiarissen binnen Leiden) waarin het ca. 1470
functioneerde. Het uiterlijk spreekt trouwens evenzeer duidelijke taal: de simpele
hybrida op papier steekt wel heel veelzeggend af bij het Baltimorehandschrift en
consorten! Maar ook in de eigenlijke tekst van de Tafel zijn enkele meer wereldse
trekjes geretoucheerd. In de eerste plaats zijn enkele hoofdstukken weggelaten die
destijds voor het Haagse hofpubliek wellicht juist tot de meer boeiende in het ver-
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der nogal theoretisch/theologische Winterstuc kunnen hebben behoord: Dircs
uitgebreide natuurwetenschappelijke beschouwingen over de zeven planeten, de
twaalf hemeltekenen en de vier elementen (Ws VI-VIII), alsmede zijn hoofdstukken
over het menselijk lichaam en de fysiognomiek, die leert hoe men uit iemands uiterlijk
gevolgtrekkingen over zijn karakter kan maken (Ws XIII-XIV). Waren de Leidse
nonnen soms verstokte alfa's, of stond dit soort kennis in een wat verdacht werelds
daglicht? Het zullen in elk geval motieven van de tweede soort zijn geweest die
aanleiding hebben gegeven tot een tweede retouchering van de tekst, een retouchering
die minder in het oog springt maar bij nader toezien wel zo treffend is: de Tafel is
voor het vrouwenklooster uiterst nauwgezet gekuist! Niet dat Dircs oorspronkelijke
woorden ook maar ergens onwelvoeglijk zijn; maar niettemin heeft de tekstbezorger
van dit nonnenhandschrift zich beijverd om alles wat ook maar zou kunnen zwemen
naar het erotisch-lichamelijke uit zijn kopie te weren. Waar Dirc schrijft over ‘een
vrouwe die des mannes zaet had ontfangen ende enen soon baerde’ (Ws XLIII/45-46)
leest dit handschrift ‘een vrouwe die enen soon baerde’; ‘aerdscher lust’ (LI/97) wordt
‘aertscher mynnen’; ‘in haren buke’ (XXXVII/46) wordt ‘in haren lichaem’;
‘oncuusheit’ wordt systematisch veranderd in (het meer abstracte?) ‘onsuverheit’;
‘een kuusch leven’ (XXI/218) wordt ‘een reyn leven’, en sommige bewoordingen in
de seksuele sfeer worden eenvoudig weggelaten: ‘boelscap’ (XXVIII/i8), ‘dat hi niet
bi vrouwen wesen en can of mach’ (XXIX/35-36)...
Volgens de proloog van het hier besproken handschrift is deze Tafel of spiegel [!]
van den kersten gelove een boek ‘dat broeder Dirc van Delft [...] schreef tot hertoch
Aelbrech int jaar Ons Heren MCCCC ende vier’ (F. 2Rb). Men kent dus nog terdege
de oorspronkelijke ontstaanssituatie, doch dat neemt niet weg dat het exemplaar van
de Tafel dat deze tekst bevat zelf karakteristiek is voor een heel ander functiemilieu,
dat hier als de ‘tweede’ lezerskring van Dirc van Delft is getypeerd. Vermoedelijk
is dit tweede, geestelijke leespubliek uiteindelijk - en begrijpelijk - toch omvangrijker
geweest dan het primaire aristocratische, want ofschoon het aantal Tafel-handschriften
uit beide sferen elkaar als gezegd in evenwicht houdt, kan worden verondersteld dat
van de simpele (geestelijke) codices meer exemplaren verloren zijn gegaan dan van
de adellijke pronkboeken, en bovendien dat in de kloosters een boek langs meerdere
lezers rouleerde. Als een minder speculatief gegeven komt daarbij, dat nog talrijke
handschriften uit geestelijke milieus excerpten, d.w.z. kleine gedeelten uit de Tafel
bevatten (zie ook de Bijlage bij dit artikel). Alleen dit is al typerend voor de toch
wat andersgeaarde omgang van de geestelijke publiekskringen met Dircs werk: zeer
intensief, en gespitst op tekstgedeelten waaraan men meer en minder behoefte had.
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Het verhaal van deze excerpten zou - voor Dircs Tafel, maar ook voor Boendales
Lekenspiegel en Maerlants Spiegel historiael - nog eens afzonderlijk moeten worden
gedaan, want het is voor het inzicht in de receptiepraktijk van een omvangrijk werk
uiteraard zeer waardevol te weten welke tekstgedeelten (in welke milieus) het meeste
aanslaan. Hier moet worden volstaan met het signaleren van één belangrijk punt.
Reeds de hiervoor belichte receptie van de Tafel in geestelijke kring vertoont affiniteit
met milieus en teksten die beïnvloed zijn door de Moderne Devotie: het geldt voor
de Hollandse vrouwenkloosters en begijnhoven, voor het Bienboec dat de Tafel in
het Haarlemse handschrift vergezelt en voor de begijnenboekerij in het Fundatieboek.
Zonder nu alle teksten die de Tafel in de handschriften met excerpten omringen
lichtvaardig over één kam te willen scheren, kan worden opgemerkt dat dit beeld
zich hier des te nadrukkelijker aandient: we vinden delen van de Tafel in vereniging
met geschriften van Geert Grote, Hendrik Herp en Brugman, alsmede met anonieme
tekstjes over ascese, innige devotie en het stervensuur; ook laat een zekere voorkeur
voor de aan Jezus gewijde delen van de Tafel zich goed met de Moderne Devotie
rijmen. Daarmee tekent zich een markant verschil af tussen primaire en secundaire
receptie. Voor een godsdienstige tekst die is ontstaan in het Holland van de vroege
vijftiende eeuw, is het opvallend hoezeer de Tafel vasthoudt aan de klassieke
middeleeuwse systeemtheologie; met zijn scholastieke traditionalisme staat Dirc ver
af van de populaire religieuze geest van de Moderne Devotie. Dit neemt echter niet
weg dat dezelfde tekst in de praktijk van zijn receptie wel degelijk in de sfeer van
deze nieuwe spiritualiteit kon belanden. Hier blijkt weer eens dat het geestelijk
klimaat rondom produktie, vroeg en later functioneren van een tekst aanmerkelijk
kan veranderen; deze verandering zou nog sterker worden in wat wij de derde
receptiefase van de Tafel zouden kunnen noemen.

Tertiaire receptie
De derde receptiefase van de Tafel is een druk. Nog in 1973 werd in een
standaardwerk over de vroege boekdrukkunst in de Nederlanden verbazing
uitgesproken over het feit dat een in zoveel handschriften verbreide tekst als de Tafel
van den kersten ghelove nooit de drukpers had gehaald. Maar de specialisten vergisten
zich: in Haarlem en Den Haag liggen wel degelijk de exemplaren van een druk uit
ca. 1480. Geheel onbegrijpelijk is de vergissing echter niet, want de gedrukte tekst
van dit zogeheten Tafelboec is nauwelijks nog als die van Dirc van Delft herkenbaar.
In de proloog ontbreekt elke referentie aan de auteur, of aan zijn opdrachtgever
Albrecht van
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Beieren; de tekst oogt oppervlakkig bezien als de dertiende in het dozijn van populaire
devotieboeken ter massificatie waarvan de boekdrukkunst welhaast lijkt uitgevonden.
Eerst bij nadere beschouwing blijkt achter deze tekst de grote geest van Dirc van
Delft schuil te gaan, met dien verstande dat weinig is nagelaten om de

Tertiaire receptie: de openingsbladzijde van het gedrukte Tafelboec.
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grootheid van diens denk- en schrijfwerk te verdonkeremanen. De scholastiek is uit
dit Tafelboec ten naaste bij verbannen: verdwenen zijn vrijwel alle meer subtiele
argumentaties, de exposities over de meervoudige causaliteit achter de waarneembare
feiten en de theologische beredenering van Gods motieven. Wat resteert is het kale,
verhalende stramien van Dircs verhandeling, waarbij het merendeel der hoofdstukken
uit de Tafel als te theoretisch voor het Tafelboec ongedrukt is gebleven. De
tekstbezorger heeft zich nagenoeg beperkt tot de hoofdstukken uit Winter- en
Somerstuc die handelen over Jezus' leven. Daarbinnen is dan nog eens het
beredenerende element geweerd: hier leest men niets meer van het zestal redenen
waarom het kindje Jezus werd besneden, noch over de drie redenen waarom de drie
koningen, toch van zover gekomen, al zo snel bij de kribbe konden staan, noch krijgt
de lezer uitgelegd waarom de Heilige Geest als duif verscheen, etcetera.
Met dit alles is wel het meest karakteristieke en unieke van de Tafel uit de tekst
verwijderd. Men kan deze ontwikkeling spijtig evalueren als een trivialiseringsproces;
ietwat nuchterder bezien is het de popularisering die de Tafel nodig had om in de
late vijftiende eeuw überhaupt lezers te blijven vinden. Het werk is pasklaar gemaakt
voor de kaders van het laat-vijftiende-eeuwse devotiedrukwerk in de volkstaal.
Hiertoe is ook de macrostructuur van Winter- en Somerstuc overboord gezet, en
vervangen door een hoofdstukindeling conform de zeven dagen van de week, zelf
weer onderverdeeld in de zeven dagelijkse getijden. Geeft dit een nadere indicatie
omtrent een andere gebruikspraktijk waarin de Tafel zou zijn beland? Opzet en inhoud
van de oorspronkelijke tekst lenen zich nog het best voor catechisatie in kleine kring,
bij voorkeur onder leiding van een geschoold theoloog die Dircs uitleg weer van
nieuwe uitleg kon voorzien. (Of het, bijvoorbeeld aan het Hollandse hof, ooit
daadwerkelijk zo is gegaan, blijft uiteraard de vraag.) De nieuwe indeling (en inhoud)
van het Tafelboec lijkt eerder te zijn toegesneden op privé-lectuur op de gezette tijden
van de devote dagindeling, dan wel (zie ook de bijdrage van Pleij aan deze bundel)
op gezamenlijke groepslectuur zonder tussenkomst van priester of magister. Zo
bezien neigt men er bijna toe het tafel in de titel van deze druk (Dit boec werd
gheheten een tafelboec) uit te leggen als (een boek) voor aan of na tafel, als het
stoffelijke voedsel is genuttigd en men zich wijdt aan geestelijke spijziging. Ook dat
past goed bij de geloofspraktijk van de Moderne Devotie, waarmee dit Tafelboec
eens te meer verbonden lijkt via enerzijds de concentratie op Jezus' leven en anderzijds
de verdere produktie van deze (vermoedelijk Utrechtse) drukker, zoals de Sielentroest,
de Wech der syelen salicheyt, het Boec van vier oefeninghen des herten en het Boexken
van die passie ons heren Ihesu Christi.
Een kassucces lijkt het Tafelboec in dit fonds niet te zijn geweest,
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of althans: elk spoor van een tweede druk ontbreekt. Ook nu weer lijkt, net als ten
tijde van de vroege receptie, Des coninx summe de meer toegankelijke tekst, getuige
minstens zeven drukken in de periode tussen 1478 en 1519. Maar in de schaduw van
deze meer elementaire, en daarom bij het lekenpubliek meer populaire religieuze
tekst weet ook het boek van Dirc van Delft een kleine eeuw na dato nog lezers te
bereiken, zij het enkel in de gesimplificeerde vorm van het excerperende handschrift
of de omgewerkte druk. Wie die lezers zoal waren, wekt nauwelijks nog verbazing
als we in de Haarlemse incunabel de bezittersnotitie lezen van een tertiarissenklooster,
en in de Haagse van ‘Styn Jans, meyster Jans dochter, om Gods willen een arme
dienstmaghet Christi’.

Besluit
Het verhaal van Dirc van Delft en zijn lezers is met het bovenstaande strikt genomen
niet ten einde: ook de twintigste eeuw schrijft receptiegeschiedenis. Of is het zonder
betekenis dat de enige studie en editie van de Tafel te danken zijn aan de toewijding
van de dominicaner pater L.M. Fr. Daniëls, dat de mooiste codices inmiddels zijn
verkocht naar Amerika, dat op de plaats van het Leidse vrouwenklooster nu een
bejaardenhuis wordt aangetroffen, en dat het Haarlemse begijnhof in gebruik is als
bordeel? Maar laten we ons wijselijk beperken tot de middeleeuwen zelf. We hebben
kunnen zien hoe in het verloop van zijn receptiegeschiedenis de Tafel als het ware
is veranderd van haute couture in de eerste fase, via maatwerk in de tweede tot
confectie in de derde. Deze ontwikkeling spoort met een verschuiving van het
lezerspubliek: van de persoonlijk aangesproken opdrachtgever en diens al wat vagere
relatiekring, naar een ruimer, maar eens zo herkenbaar geestelijk milieu, tot een
goeddeels anoniem lezerspubliek voor de druk. Bij dit alles is een even belangrijke
als lastige vraag totnutoe omzeild: of Dirc van Delft zich bewust was van het feit dat
zijn boek behalve hertog Albrecht en de zijnen ook heel andere lezerskringen zou
bedienen, of hij daar wellicht zelfs op aanstuurde of tenminste bij het schrijven
rekening mee hield. Zou het laatste het geval zijn - en dat lijkt toch zeer wel denkbaar
- dan is dat een zwaarwegende reden te meer om de totstandkoming van de Tafel
niet te exclusief te zien vanuit de persoonlijke relatie tussen auteur en opdrachtgever,
hoe belangrijk die ook is geweest.
Om kort te gaan: receptiegeschiedenis is ook voor de middeleeuwen een complexe
zaak. Zeker in de handschriftelijke periode, waarin in feite elk boek een uniek produkt
is, valt het reproduceren van een tekst haast te vergelijken met het bouwen van een
huis on-
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der architectuur: in samenspraak tussen bouwmeester en toekomstige bewoner kan
het object op de bijzondere behoeften van de gebruiker worden toegesneden.
Overgedragen op het middeleeuwse lezersonderzoek betekent dit strikt genomen dat
het leespubliek eigenlijk niet per tekst, doch per exemplaar moet worden bepaald een zeer bewerkelijk onderzoek, met heel wat meer zéroresultaten dan in de
rapportage-achteraf kunnen worden uitgemeten. Maar ook lijkt het onderzoek in veel
gevallen onze moeite waard, omdat het een belangwekkend terrein bestrijkt, dat
weliswaar moeilijk maar toch ook begaanbaar is. Vooral twee nevendisciplines
kunnen voor het middeleeuwse lezersonderzoek geweldige diensten bewijzen: de
codicologie en de tekstkritiek - mits ze niet functioneren als gesloten circuit voor
hyperspecialisten, maar in symbiose met de literatuurgeschiedenis, die het voortleven
van teksten bestudeert. De codicologie kan dikwijls kostbare indicaties geven omtrent
het milieu waarin een bepaald boek functioneerde, en tekstkritisch onderzoek kan
ons de ogen openen voor secundaire tekstvarianten die (impliciet) iets prijsgeven
van de attitude waarmee een bepaalde lezer(s) de tekst (her)interpreteerde(n). Het is
trouwens niet de geringste winst van de laatste jaren, dat afzonderlijke deeldisciplines
binnen de mediëvistiek (letterkundig onderzoek, codicologie, tekstfilologie en
natuurlijk ook geschiedenis) hun isolement hebben verruild voor een misschien wat
onoverzichtelijke, maar ook heilzame interactie.
Bezien we dit wetenschappelijk bedrijf tenslotte niet vanuit de producent, maar
vanuit de consument - die de receptie van dit receptie-onderzoek moet behartigen dan lijkt de voornaamste methodische les uit het voorafgaande een gezond
wantrouwen jegens al te simpele reconstructies van het middeleeuwse lezerspubliek.
Dat geldt dan heel nadrukkelijk óók voor de hier gepresenteerde reconstructie, die
bij alle neiging tot problematiseren toch ook nog een vereenvoudigde voorstelling
van zaken geeft. Wel is simplificatie tot op zekere hoogte een proces waarmee elke
historische wetenschap moet leren leven: de historische werkelijkheid was altijd veel
complexer dan de bewaard gebleven bronnen kunnen tonen, en die zijn weer
complexer dan de onderzoeker in zijn publicaties kan beschrijven. Maar wil het
verleden geen chaos blijven, en willen wij - bijvoorbeeld - het object van de
historische letterkunde niet enkel conserveren maar ook interpreteren, dan ontkomen
wij niet aan enige vereenvoudiging. Dit hoeft geenszins een doorslaggevend bezwaar
te zijn zolang de schrijvers én de lezers van de historische literatuurwetenschap maar
opereren in het besef dat zelfs onze meest verfijnde theorie nooit ten volle recht zal
doen aan de praktijk van destijds.
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Bijlage
In deze Bijlage staan de handschriften en drukken van de Tafel van den kersten
ghelove opgesomd, geordend overeenkomstig de in dit artikel gehanteerde classificatie
in primaire, secundaire en tertiaire receptie. Binnen deze klassen is de ordening
(globaal) chronologisch; opgegeven worden achtereenvolgens bewaarplaats, signatuur,
datering, eventuele bezittersgegevens en tekstgedeelte (respectievelijk Ws, Ss, zonodig
voorafgegaan door E, excerpt).

Primaire receptie
- Baltimore, Walters Art Gallery ms. 171. Ca. 1404. Dedicatie-exemplaar voor
Albrecht van Beieren. Ws.
- New York, Pierpont Morgan Library 691. Ca. 1405. Eigendom van Philips de
Goede (?) en (later) van het geslacht Van Oudheusden. Ss.
- Londen, British Library 22288. Ca. 1405-1410. Ws.
- Den Haag, K.B. 133 F 18. Datering 22 juli 1407 (f. 4V). Ws.
- Berleburg, Schlossbibliothek von Sayn-Wittgenstein A 170. Begin 15de eeuw.
Ss (Middelnederduitse bewerking).
- Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek 2667. Datering 15de
eeuw, mogelijk 1438. Ss (Middelnederduitse bewerking).
- Brussel, K.B. 21974. Datering 1445 (f. 99). Ws.
- Londen, British Library 25042. Tweede helft 15de eeuw. EWs. Plaatsing in
primaire receptie discutabel.

Secundaire receptie
- Amsterdam, U.B. I H 36. Datering 1449 (f. 151). Ws.
- Brussel, K.B. 388. Midden 15de eeuw. Rooklooster te Oudergem (reguliere
kanunniken van Augustinus). EWs.
- Den Haag, K.B. 73 E 26. Datering 1469 (f. 106V). Bezitters Agnies en Rikelant
Stevens, begijnen te Haarlem. Ws.
- Den Haag, K.B. 70 H 30. Datering 1470 (f. 179R). Sinte Margrieteklooster
Rodenburg bij Leiden (tertiarissen). Ws.
- Leiden, U.B. Ltk. 222. Ca. 1470-1480. EWs.
- Den Haag, K.B. 133 F 17. Datering 1479. Klooster Sinte Maria Magdalena in
Bethanie te Amsterdam (reguliere kanunnikessen van Augustinus). ESs.
- Den Haag, K.B. 73 E 27. Datering 2 maart 1480 (f. 191V). Sinte
Katharineconvent te Haarlem (tertiarissen). Ss.
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- Brugge, Stadsbibliotheek 408. Datering 1487 (f. 234R). EWs.
- Den Haag, K.B. 73 F 24. Tweede helft 15de eeuw. Zuster Helena van Schoern,
Sinte Agnesklooster te Maaseik (kanunnikessen). EWs.
- Leiden, U.B. Ltk. 262. Tweede helft 15de eeuw. ESs.
- Leuven, U.B. G 222. Einde 15de eeuw. EWs.
- Parijs, Bibliothèque Nationale ms. néerlandais 38. Eind 15de eeuw. EWs.
- Leiden, U.B. Ltk. 338 (verloren gegaan in 1914). 15de eeuw. Magdalenenconvent
te Haarlem. Ss.
- Trier, Stadtbibliothek 1935. 15de eeuw. Broeder Johanne dem snyder, klooster
Eberhardsklausen. ESs.
- Amsterdam, U.B. I G 24. Einde 15de of begin 16de eeuw. ESs.
- Gent, U.B. 220. Ca. 1462-1490. Dominicanerklooster te Gent. ESs.
- Würzburg, U.B. ch. qu. 144. Einde 15de of begin 16de eeuw. Carthusers buten
Aemstelredam. ESs.
- Antwerpen, Ruusbroec Genootschap. Ca. 1523. EWs.
- Brussel, K.B. 10759-60. 16de eeuw. ESs.

Tertiaire receptie
- Den Haag, K.B. 168 G 43. Vermoedelijk gedrukt te Utrecht, monogram Gt (of
GL). Ca. 1480. Styn Ians, meyster lans dochter, om gods willen een arme
dienstmaghet Christi.
- Haarlem, Stadsbibilotheek 56 D 19. Zelfde druk als hierboven. Dierck Gherijts
dochter, zuster in het Sinte Annaconvent te Haarlem (tertiarissen).

Literatuur
Bijzondere dank gaat uit naar de student-assistent Geert Warnar voor bibliografische
en inhoudelijke naspeuringen.
Over het primaire en secundaire publiek van Jacob van Maerlants Der naturen
bloeme zie F.P. van Oostrom, ‘De vrijheid van de Middelnederlandse dichter’ (in:
Ic ga daer ic hebbe te doene. Opstellen aangeboden aan prof. dr. F. Lulofs.
Groningen, 1984, p. 45-61); J. Heniger, ‘Jan van IJsselstein en Der Naturen Bloeme’,
Historische Kring IJsselstein nr. 33-34 (1985), p. 261-280; J. Matla, ‘Het bouwen
van boeken. Over de lay-out van Der naturen bloeme' Literatuur 3 (1986), p. 84-92.
De studie van Heniger is tevens een mooie illustratie van de bijzondere diensten die
de heraldiek - de studie van (middel-
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eeuwse) wapentekens, die vaak als bezitterskenmerk in handschriften voorkomen de receptiegeschiedenis kan verlenen. Zie daarvoor ook de hierna te noemen studie
van Lieftinck.
De monumentale editie van de Tafel is bezorgd door L.M. Fr. Daniëls O.P. (3 dln.
in 4 bdn. Antwerpen etc., 1937-1939). In de inleiding besteedt Daniëls veel aandacht
aan de verhouding van Dirc tot zijn bronnen, die in uiterst waardevolle aantekeningen
bij specifieke plaatsen in de tekstuitgave nader wordt uitgediept. Minder sterk is het
handschriftkundige gedeelte van Daniëls' werk; in de Bijlage bij dit artikel zijn de
meest basale gegevens omtrent de handschriften van de Tafel zonodig aangevuld
en/of gecorrigeerd.
Naast Daniëls' reuzenarbeid (in 1932 was hij al te Nijmegen gepromoveerd op
Meester Dirc van Delf. Zijn persoon en zijn werk) steekt de verdere literatuur over
de Tafel mager af. Met ere valt te noemen een artikel van C.G.N. de Vooys, ‘Iets
over Dirc van Delf en zijn Tafel vanden kersten ghelove', TNTL 22 (1903), p. 1-36
waarin Dircs werk voor het eerst bij neerlandici werd geïntroduceerd. Verder zijn er
twee artikelen van S. Axters: ‘Meester Dirc van Delf en zijn Dietsche Summa’,
Kultuurleven 10 (1939), p. 350-354, en ‘De geestelijke physionomie van meester
Dirc van Delf’, Roeping 1940, p. 583-596; uiteraard wordt Dirc ook besproken in
Axters' standaardwerk Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden (4 dln.
Antwerpen, 1950). Voor een ultrakorte, maar gezaghebbende plaatsing van de Tafel
binnen het middeleeuwse geestelijke proza zie de bijdrage van K. Ruh aan het Neues
Handbuch der Literaturwissenschaft, dl. 8 (Europäisches Spätmittelalter. Wiesbaden,
1978, p. 565-606).
De monumentale studie van G. Steer is Hugo Ripelin von Strassburg. Zur
Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des ‘Compendium theologicae veritatis’ im
deutschen Spätmittelalter (Tübingen, 1981). Hier vindt men op voorbeeldige wijze
handschriften-, varianten- en receptiestudie bijeen. Belangrijk is ook Steers artikel
‘Der Laie als Auftraggeber und Adressat deutscher Prosaliteratur im 14. Jahrhundert’
(in: Zur deutschen Literatur und Sprache des 14. Jahrhunderts. Dubliner Colloquium.
Heidelberg, 1983, p. 354-367).
Over de miniaturen in de handschriften van de Tafel - in het bredere verband van
de Noordnederlandse boekverluchtingstraditie - bestaat vrij veel (kunsthistorische)
literatuur. Twee belangrijke studies zijn M. Rickert, ‘The illuminated manuscripts
of meester Dirc van Delfs Tafel van den kersten ghelove’, The journal of the Walters
Art Gallery 12 (1949), p. 79-108; U. Finke, ‘Utrecht - Zentrum nordniederländischer
Buchmalerei. Seine Bedeutung in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts', Oud Holland
78 (1963), p. 27-66. Een fundamentele studie over de betekenis van
illustratie-onderzoek voor de publieks- en functiebepaling van middeleeuwse
handschrif-
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ten is N.H. Ott, ‘Überlieferung, Ikonographie - Anspruchsniveau, Gebrauchssituation.
Methodisches zum Problem der Beziehungen zwischen Stoffen, Texten und
Illustrationen in Handschriften des Spätmittelalters’, in: Literatur und Laienbildung
im Spätmittelalter und in der Reformationszeit (Stuttgart, 1984), p. 356-386.
Over het belang van vrouwen als (hoofs) literatuurpubliek zie D. Hogenelst en
S.C.J. de Vries, ‘Die scone die mi peisen doet...De vrouw als opdrachtgeefster van
middeleeuwse literatuur’, Tijdschrift voor vrouwenstudies 3 (1982), p. 325-346. Zie
voor vrouwen als geestelijk literatuurpubliek voor het Middelnederlands o.a. J.M.
Willeumier-Schalij, ‘Ruusbroecs werk in het middeleeuwse tijdsbeeld. Een
receptie-onderzoek’, Ons geestelijk erf 55 (1981), p. 298-390; C.M.
Stutvoet-Joanknecht, ‘Het Bijenboek van Thomas van Cantimpré in relatie met de
Moderne Devotie’, in Middeleeuwse boeken en teksten uit Oost-Nederland (Nijmegen
etc., 1984), p. 30-46. Over het boekenbezit van de (Haarlemse) begijnen is in Leiden
afzonderlijke studie gaande.
Reeds Daniëls' kende het bestaan van de incunabeldruk van de Tafel; zie p. 102-110
van zijn Inleiding. Niettemin stelt De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst
in de Nederlanden (Brussel, 1973), nr. 6 dat de tekst nooit de drukpers haalde. Pikant
genoeg staat in een andere bijdrage aan hetzelfde standaardwerk de eerste bladzijde
van het Tafelboec nota bene afgebeeld! (Dit zijn zo de schaduwzijden van
wetenschappelijke co-produkties...).
Hoe de codicologie de receptiegeschiedenis van Middelnederlandse (geestelijke)
teksten kan helpen belichten wordt (behalve in het hierboven vermelde artikel van
mevr. Willeumier) ampel getoond in twee recente dissertaties: R.A. Ubbink, De
receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Een
studie op basis van Middelnederlandse handschriften (Amsterdam, 1978) en Th.
Mertens, Hendrik Mande (?-1431) (Nijmegen, 1986). Zeer belangwekkend is ook
een wat oudere studie van G.I. Lieftinck, Problemen met betrekking tot het
Zutphens-Groningse Maerlant-handschrift (Amsterdam, 1959). De variantenstudie
als ingang tot receptie-onderzoek wordt voor het Middelnederlands op hoog niveau
beoefend in het Reinaert-onderzoek van F. Lulofs: zie o.a. zijn Nu gaet reynaerde
al huten spele. Over commentaar en interpretatie (Amsterdam, 1975).
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Het jeugdig publiek van de ‘nieuwe liedboeken’ in het eerste kwart
van de zeventiende eeuw
door E.K. Grootes
Door welke oorzaken vernieuwt de literatuur zich, en waardoor wordt de richting
van de literaire ontwikkelingen bepaald? Dat is de hamvraag van de
literatuurgeschiedschrijving en het valt te verwachten dat definitieve antwoorden,
ook ten aanzien van ogenschijnlijk isoleerbare deelontwikkelingen, niet gegeven
zullen kunnen worden. Elke mogelijke causale relatie roept de vraag op naar volgende,
erachter liggende oorzaken, tot tenslotte de verklarende verschijnselen zo diffuus
dreigen te worden dat ze elke kracht verliezen. Op zichzelf is dit geen reden op te
houden met het formuleren van verklarende hypothesen, hoogstens is het zaak enige
bescheidenheid te betrachten ten aanzien van hun reikwijdte. Een dergelijke
bescheidenheid heeft na de schipbreuk van de verklarende pretenties van het
positivisme geleid tot een terugtrekking op het terrein der intern-literaire factoren.
Hoe gecompliceerd de relaties tussen teksten onderling ook mogen zijn, dit terrein
is immers nog altijd overzichtelijk en veilig in vergelijking met het mistige
moerasgebied van de relaties tussen literatuur en externe (maatschappelijke) factoren.
Dat er correlaties moeten bestaan tussen maatschappelijke en literaire ontwikkelingen
ligt echter voor de hand. Schrijvers en lezers maken deel uit van de maatschappij;
de verspreiding van literatuur is evenzeer een sociaal en economisch als een
literair-historisch fenomeen.
De laatste decennia is de belangstelling voor die correlaties weer toegenomen.
Daarbij heeft onder meer de rol van de lezer en vooral die van collectiviteiten
(publieksgroepen) nieuwe aandacht gekregen. (Zie de inleidende paragraaf van
Kloek/Mijnhardt 1986). Resultaten lijken vooral geboekt te kunnen worden ten
aanzien van de moderne tijd (waar empirisch onderzoek mogelijk is) en bij
aanwezigheid van relatief gesloten culturele gemeenschappen (adellijke hoven in de
middeleeuwen; leesgezelschappen). Voor de zeventiende eeuw lijkt het echter over
het algemeen nogal moeilijk te liggen. Men komt ook gemakkelijker tot globale (en
op zichzelf niet onaannemelijke) uitspraken over het verband tussen het burgerlijke
karakter van de samenleving en de aard van de zeventiende-eeuwse Nederlandse
letterkunde, dan tot een sluitende bewijsvoering op zo'n punt. Met het oog daarop is
het misschien zinvol een beperkte
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casus, waar het verband relatief eenvoudig lijkt te liggen, eens nader op
‘bewijsbaarheid’ te toetsen.
Een bekend voorbeeld van een veronderstelde relatie tussen een (nieuw) literair
verschijnsel en het optreden van een bepaalde publiekscategorie treffen we aan in
het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Dan komt er, verspreid over de jaren, een
hele reeks relatief kostbaar uitgevoerde ‘nieuwe’ liedboeken uit die zich expliciet
richten tot de ‘jeugd’. (Zie daarover in het bijzonder de diverse publikaties van
Keersmaekers.) Dit verschijnsel wordt in verband gebracht met de opkomst van een
koopkrachtig jongerenpubliek in de opbloeiende Hollandse steden. Een heldere
uiteenzetting geeft Matter in de inleiding bij zijn uitgave van de melodieën in
Bredero's liedboek:
Met het verschijnen van Den nieuwen Lust-hof, Amsterdam 1602, breekt
in de liedboekenproduktie een nieuw tijdperk aan, anders gezegd: Den
nieuwen Lust-hof is het eerste blijk van veranderende opvattingen. […]
Het boek zou in alle opzichten baanbrekend blijken, want het is het eerste
van een lange reeks van liedboeken die de nieuwe poëzie brengen in
kostbare uitgaven en blijkens titel en/of voorwerk bijna zonder uitzondering
uitdrukkelijk bestemd zijn voor de jeugd. Na de herdrukken van Den
nieuwen Lust-hof verschenen achtereenvolgens: Den Bloem-hof van de
Nederlantsche Jeucht (1608 en 1610), Boudewijn Wellens' t' Vermaeck
der Jeucht (1612 en 1617), Cupido's Lusthof (1613), Apollo (1615),
Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), Starters Friesche Lust-hof (1621),
Venus Minnegifjens en Bredero's Groot Lied-boeck (1622), Amsterdamsche
Pegasus en Der Minnaers Harten Jacht (1627). Twee liedboeken in deze
reeks bevatten bovendien gedrukte muziek: de Friesche Lust-hof en de
Amsterdamsche Pegasus.
Dat het de dichters en uitgevers ernst was, de gunst van de jeugd te
verwerven, blijkt uit de lange inleidende gedichten voor een aantal van
deze liedboeken. […] De meeste van die gedichten geven voor, dat zij
zich met name tot de jeugd richten, omdat die nu eenmaal chronisch
verliefd zou zijn - en Venus of Apollo wil daar dan graag op rijm iets van
zeggen. Ik heb de indruk dat dit maar een deel van de werkelijke
overwegingen weergeeft en niet alléén omdat de meeste boeken lang niet
uitsluitend minneliederen bevatten. Een andere overweging is, zeer
onpoëtisch, dat de jeugd een potentiële markt vertegenwoordigt. In de
beginnende welvaartsstaat heeft een groeiend aantal jongeren geld in de
zak. Bovendien wordt de jeugd nog niet in beslag genomen door huiselijke
en zakelijke beslommeringen, ze heeft meer vrije tijd dan de ouderen, ze
is - inderdaad - vaker verliefd en geeft
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gemakkelijker een mooi geschenk weg, bv een boek. En tenslotte: jong is
identiek aan modern, anti-traditioneel, gevoelig voor nieuwe stromingen
in letterkunde, beeldende kunst en muziek. Ook aan dat aspect van het
jong-zijn appelleren de dichters in hun inleidende gedichten (Matter 1979,
p. 18-19).
De vraag waarop hier ingegaan zal worden, is of het mogelijk is de veronderstelde
relatie tussen het publiceren van deze liedboeken en de aard van de ‘doelgroep’ hard
te maken. Daarmee perken we dus het gebied van de potentiële verklaringen
doelbewust in tot dit ene aspect. Exclusieve aandacht voor de factor ‘publiek’ betekent
immers automatisch een eenzijdige belichting van de ontstaansgeschiedenis van deze
reeks werken. Aan het slot van dit stuk kom ik op dat punt terug.
Voor we verder gaan is het goed ons te realiseren dat het ‘rijtje van Matter’ zelf
al een literatuur-historische constructie is. In zijn

Een bladzijde uit Starters Friesche Lust-hof.
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opsomming van liedboeken beperkt hij zich tot ‘met Den nieuwen Lust-hof
vergelijkbare bundels van gemengde inhoud’. Er zijn voorzover ik weet geen
contemporaine receptiegegevens waaruit blijkt dat deze reeks liedboeken ook toen
- zeg voor in literatuur geïnteresseerde Amsterdammers omstreeks 1630 - als een
samenhangend corpus werd ervaren. Dat ze zich onderscheiden van de ‘oude’
liedboekjes (die tegelijkertijd bleven verschijnen) is wel evident. In formaat (4°
oblong), uitvoering, inhoud en prijs verschillen ze; door zichzelf als nieuw te
annonceren zetten ze zich ook uitdrukkelijk ertegen af. Het is echter nog maar de
vraag of ze vanuit het oogpunt van de doelgroep geïsoleerd kunnen worden van
bijvoorbeeld de erotische embleembundels, die zich ook tot de jeugd richten (Porteman
1983, p. 28-29 geeft goede argumenten voor hun gemeenschappelijke functie), of
zelfs van de gehele verzameling fraaie geïllustreerde boeken uit de betrokken periode.
Omdat onze vraagstelling zich vooral richt op het concreter maken van de gegevens
over het veronderstelde publiek, kunnen we, het hypothetische karakter van de
verzameling in het achterhoofd houdend, dit probleem terzijde laten.
We constateren dus dat Matter en anderen een relatie leggen tussen de ‘jeugd’ als
publiek en a de kostbaarheid en frequentie van genoemde liedboeken, en b de
groeiende ‘moderniteit’ van de inhoud ervan. Die relatie lijkt heel aannemelijk, tot
we beseffen dat er ook eerder en later dan begin zeventiende eeuw jongeren zijn
geweest, dat liefde geen nieuw verschijnsel was en dat liedboeken dat evenmin waren.
Uit 1589 is er al Een Aemstelredams Amoreus Lietboeck dat desalniettemin heel
duidelijk buiten de hierboven afgezonderde categorie valt. Waarom treedt dit nieuwe
genre liedboeken niet reeds in 1580 op, of pas na 1620? Welke factoren zijn zozeer
veranderd dat dit nieuwe fenomeen in de letterkunde eruit zou kunnen voortvloeien?
Gezien de door Matter en anderen gegeven karakteristiek van de publieksgroep:
koopkrachtige jongeren, geïnteresseerd in de liefde en met een voorkeur voor
nieuwigheden, zouden we antwoorden moeten zoeken op het terrein van de economie,
de demografie en de mentaliteitsgeschiedenis. In het volgende wordt daartoe een
voorzichtige poging ondernomen.
Dat de economie van de jonge Republiek vanaf de late zestiende eeuw tot circa 1650
een spectaculaire groei doormaakte, lijdt geen twijfel (zie met name wat handel en
scheepvaart betreft de samenvattingen van Van Dillen 1970, Klein 1977 en Bruijn
in AGN 7, 1980, p. 137-155). Van wat dichterbij bekeken vertoont dat beeld van
algemene welvaart echter toch wel nuances. Nog afgezien van de altijd optredende
discrepanties en fluctuaties en van de diepe kloof tussen rijk en arm kunnen we
bijvoorbeeld vaststellen dat de groei van de
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koopkracht niet rechtlijnig verloopt en dat er tevens regionale verschillen optreden.
In verband met dat laatste is het niet oninteressant even te kijken naar de plaats
van uitgave van de door Matter genoemde nieuwe liedboeken. Dan blijkt dat het om
een overwegend Amsterdams verschijnsel gaat. De duidelijkste uitzondering vormt
t' Vermaeck der Jeucht, dat in Friesland is gepubliceerd. De Nieuwen Jeucht Spieghel
vermeldt geen plaats van uitgave; Der Minnaers Harten Jacht verscheen wel te
Rotterdam, maar heeft als ondertitel Groote Amstelredamsche Rommelzoo. Alle door
Matter opgesomde titels zijn afkomstig uit de provincies die het meest profiteerden
van de opbloeiende handel. (Zeeland laat nog verstek gaan; de Zeeuwsche Nachtegael
van 1623 presenteert zich dan ook als poging een achterstand in te lopen.) Amsterdam
is echter zowel de stad die alle andere qua economische groei in de schaduw stelt,
als de stad waarin - als microfenomeen daarbinnen - de nieuwe liedboeken optreden.
Het leggen van een directe relatie tussen zo'n macro- en zo'n microfenomeen levert
een zeer onbevredigend soort verklaring op. En dat geldt toch ook nog als we één
stap verder gaan en constateren dat ook het uitgeversbedrijf van die opbloei profiteerde
en dat het dus niet te verwonderen is als we telkens Amsterdam in het impressum
tegenkomen. Ook als we het volle pond geven aan het belang van de produktiefactoren
(de positie van het uitgeversbedrijf, de technische voorwaarden voor het tot stand
komen van bepaalde produkten), blijft de noodzaak de factor publiek erin te betrekken
even groot.
Wat de periodisering van het onderzochte verschijnsel betreft, wijs ik op enkele
resultaten van het in 1985 gepubliceerde onderzoek van Noordegraaf naar de
ontwikkeling van de koopkracht in een aantal Hollandse steden. Hij ziet een
verbetering van de economische situatie optreden vanaf circa 1580, maar noemt de
jaren 1595-1600 en 1620-1630 perioden waarin de materiële toestand in vergelijking
met de rest van de onderzoeksperiode (1450-1650) problematisch was (Noordegraaf
1985, p. 143). Dat laat de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw eruit springen
als een relatief lange periode van stabiele welvaart. Noordegraaf geeft weliswaar
geen cijfers voor Amsterdam, maar het is eerder te verwachten dat die stad zich
gunstig onderscheidt dan ongunstig. Dit wordt bevestigd door de bij Nusteling (1985,
p. 137) grafisch weergegeven ontwikkeling van de koopkracht in Amsterdam. De
grote handelsinvesteringen, de juist toen door Amsterdamse kooplieden gefinancierde
droogmakerijen en niet te vergeten de koortsachtige bouwactiviteit in de stad doen
ook niet anders vermoeden.
Gegeven dit alles staat de vraag nog open wat de plaats van de ‘jeugd’ hierbinnen
is. Valt daarover iets te melden dat de bijzonde-
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re belangstelling van de uitgevers voor deze groep kopers zou kunnen verklaren?
Tot nu toe is hier buiten beschouwing gebleven wat er verstaan wordt onder dat
begrip jeugd, waar uitgevers en auteurs van de liedboeken de mond vol van hebben.
Dat de definitie van ‘jeugd’ geen onproblematische zaak is, heb ik bij een eerdere
gelegenheid al eens trachten uiteen te zetten (Grootes 1980). De betrokken liedboeken
zijn er echter duidelijk over dat het gaat om de groep van de huwbare jeugd, om
‘vrijers en vrijsters’. Natuurlijk valt die qua leeftijd niet precies af te bakenen. De
ondergrens zou gezien de toenmalige ideeën over de levensfasen van de mens (vgl.
Spies 1985) bij veertien of vijftien jaar gelegd kunnen worden, maar dat is theorie.
Op welke leeftijd men werkelijk op vrijersvoeten ging, is - los van individuele
verschillen - vooral een sociale kwestie, bepaald door in het betrokken milieu
heersende conventies. Over de reële situatie in de zeventiende eeuw, bijvoorbeeld
onder de stedelijke toplaag, ken ik geen feitelijke gegevens. Waar we wel iets van
weten, en dat lijkt me een gegeven van belang, is de gemiddelde leeftijd bij eerste
huwelijk. Die lag relatief hoog. Voor Amsterdam in 1626/27 is deze berekend op 25
jaar en 8 maanden voor de bruidegoms en 24 jaar en 6 maanden voor de bruiden;
51,5% van de bruiden behoorde tot de leeftijdsgroep van 20-24 jaar (Hart 1976a, p.
135; Slicher van Bath 1975, p. 322). In de loop van de zeventiende eeuw stijgen deze
leeftijden nog. Wat de direct voorafgaande periode (1578-1601) betreft is uit
onderzoek van Leonie van Nierop gebleken dat 54,3% van de ondertrouwde
vrijgezellen 25 jaar of ouder was, terwijl slechts 1,3% van de bruidegoms minder
dan 20 jaar telde (Van Nierop 1934, p. 144).
Deze cijfers impliceren dat er in de Amsterdamse bevolkingspiramide aan het
begin van de zeventiende eeuw een flinke ‘plak’ huwbaren aan te wijzen valt. Indien
we de gemiddelde leeftijd van toetreding tot het gilde der vrijers en vrijsters op 18
jaar stellen, hebben we al te maken met een ‘reservoir’ ter grootte van zeven
jaargangen huwbare jeugd. Bij gebrek aan volkstellingen valt de omvang van het
reservoir niet precies vast te stellen. Maar via omwegen is toch wel een ruwe
benadering mogelijk. Het interessantst zijn daarbij de gepubliceerde cijfers van de
Amsterdamse huwelijksaangiften in deze periode. Het is uiteraard te simplistisch om
te veronderstellen dat de 1135 paren die bijvoorbeeld in 1620 in het huwelijk treden,
zich gedurende de jaren daarvoor op de Amsterdamse huwelijksmarkt hebben
bewogen. De (ondanks de zeer hoge sterftecijfers) razendsnel groeiende bevolking
van de stad was nu eenmaal aan allerlei mutaties onderhevig. Neem alleen het feit
dat ruim 45% van de bruidegoms tussen 1600 en 1625 uit het buitenland afkomstig
was
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Te Amsterdam voltrokken huwelijken (naar de tellingen van Schraa) 1585-1630.

(Hart 1976a, p. 144)! Toch is er onvermijdelijk een zekere correlatie tussen het aantal
aangiften van eerste huwelijk en de hoeveelheid vrijlustige maagden en jongelingen.
Gegevens over de huwelijken in Amsterdam vindt men bij Van Nierop (1933-1937),
Schraa (1954) en Hart (1976a). Hun cijfers zijn in verschillende opzichten niet
vergelijkbaar. Schraa is voor ons het meest bruikbaar omdat hij ook de periode vóór
1600 in zijn tabellen heeft verwerkt, Hart omdat hij de gegevens betreffende de
aangiften van eerste huwelijk heeft bewerkt. Volgens Schraa (1954, p. 22) zijn de
cijfers van de huwelijksvoltrekkingen betrouwbaarder dan die van de
huwelijksintekeningen. In het hierbij afgebeelde diagram geef ik de cijfers van Schraa
(1954, p. 19-20) weer betreffende de voltrokken huwelijken tussen 1585 en 1625,
in de grafiek de aantallen ondertrouwden per vijfjarige periode (afgeleid uit de tabel
van Schraa 1954, p. 19-20) en deze aantallen voorzover het de eerste huwelijken
betreft (naar Hart 1976a, tabel 2). Het meest in het oog springende verschijnsel is de
zeer snelle toeneming van het aantal huwelijksvoltrekkingen in het begin van de
nieuwe eeuw. Van 1601 naar 1603 verdubbelt het aantal huwelijken zich zelfs. Daarna
fluctueert het wel weer, maar op een hoger niveau: het totale aantal in
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de periode 1601-1615 is vrijwel het dubbele van dat in de periode 1586-1600. Na
1601 (het jaar waarmee Harts tabellen aanvangen) blijft ook het aantal personen dat
voor de eerste keer ter intekening gaat, per vijfjarige periode toenemen.
Gegeven onze vraagstelling is de snelle toename van het aantal huwelijken na
1600 een intrigerend feit. Er werd (in absolute aantallen) meer getrouwd; en zou dus
ook een grotere groep trouwlustigen als marktsector gefigureerd moeten hebben. De
situatie lijkt analoog aan die na de tweede wereldoorlog, toen een trouw- annex
geboortengolf zorgde voor een hausse in de verkoop van bankstel-
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len en kinderwagens. Waar het gaat om een luxe produkt als dure amoureuze
liedbundels, is uiteraard slechts een klein deel van die markt interessant. Het grootste
deel van de Amsterdamse bruidsparen in deze periode zal slechts met moeite de
eindjes aan elkaar hebben kunnen knopen. Van de bruidegoms kon in 1630 trouwens
43%, van de bruiden 68% niet zelf een handtekening zetten (Hart 1976a, p. 131).
Dat wil niet zonder meer zeggen dat ze ook niet konden lezen, maar het ligt toch niet
voor de hand onder hen de liefhebbers van dure liedboeken te verwachten. Daarvoor
zullen we eerder bij de Amsterdamse beau monde moeten zijn, bij de zonen en
dochters van de bovenlaag van de stedelijke samenleving.
Als we ons blijven bepalen tot Amsterdam: staat er iets vast over het percentage
welgestelden in de stad? Voorzover ik weet zijn er geen exacte gegevens over de
ontwikkeling van de economische stratificatie gedurende een beperkte periode als
het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Het meeste houvast geven de kohiers van
periodiek geheven bijzondere belastingen, waarin de aanslagen per huishouden met
naam en toenaam zijn genoteerd. Het dichtst bij onze periode ligt voor Amsterdam
het kohier van de tweehonderdste penning geheven in 1631 (zie Frederiks 1890). Dit
bevat de namen van bijna 4000 aangeslagenen met een vermogen van f 1000,- of
meer. Hun gezamenlijk bezit bedroeg volgens het kohier nagenoeg 63 miljoen gulden,
dat is dus gemiddeld een 15.000 gulden. Er is echter geen twijfel aan dat de hoogte
van de aangiften ver achterbleef bij die van de reële vermogens. Om een man met
literaire belangstelling als voorbeeld te nemen: Cornelis van Campen werd
aangeslagen voor f 225.000,- maar liet enkele jaren later een erfenis na van f 438.000,. Hij behoort tot de meest vermogenden, maar is in die positie niet alleen: een
honderdtal Amsterdammers werd in 1631 geschat op f 100.000,- of meer. Interessant
is dat in 1585, bij een kwart van het bevolkingsaantal van 1631, hoogstens een zestal
boven de ton gouds kwam. Ook met inbegrip van een zekere geldontwaarding
impliceert dat een opmerkelijke stijging. (Cijfers naar Van Dillen 1970, p. 311.)
Valt uit dit getal van vierduizend welgestelde belastingbetalers in 1631 nu iets af
te leiden omtrent de ontwikkeling van deze categorie in de decennia daarvoor,
respectievelijk omtrent het aantal ‘welgestelde huwbare jongeren’ binnen de
toenmalige Amsterdamse bevolking? Daarmee begeven we ons op uitermate glad
ijs, omdat er geëxtrapoleerd moet worden met behulp van berekeningsfactoren die
deels zelf een hypothetisch karakter bezitten. Maar het is misschien toch zinvol die
exercitie te ondernemen.
In 1631 telde Amsterdam in totaal circa 120.000 inwoners (Schraa 1954, p. 29;
Van Dillen 1964, p. 485). Om het percentage te bepalen dat de welgestelden daarvan
uitmaken, moeten we het getal van
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vierduizend aangeslagenen vermenigvuldigen met de gemiddelde gezinsgrootte. Op
basis van Haks (1982, p. 145) vinden we voor Gouda in 1622 een cijfer van 3,9 en
voor Leiden in 1581 3,4, waarbij ik naast de kinderen wel inwonende verwanten
meetel, maar het dienstpersoneel buiten beschouwing laat. Als we het laagste van
deze twee cijfers op de Amsterdamse situatie in 1631 toepassen, komen we op 4000
× 3,4 = 13.600 of ruim 11% van de totale bevolking. Voor Leiden in 1600 kwam
Van Maanen (1978, p. 9-12) op een veel hoger percentage kapitaalkrachtige inwoners
uit: 1109 aangeslagenen, met een gemiddeld vermogen van f 9919,- , leiden bij hem
op een bevolking van 22 à 24.000 tot een percentage van 21 à 23. Hij hanteert echter
het waarschijnlijk veel te hoge getal van 4,54 als gemiddelde grootte van de
huishoudens.
Het is jammer dat we voor onze periode niet over de veel exactere cijfers
beschikken die Hart uit het achttiende-eeuwse Middel op het Trouwen en op het
Begraven wist af te leiden. De door hem gereconstrueerde economische stratificatie
van de toenmalige Amsterdamse bevolking kan uiteraard niet teruggeprojecteerd
worden op de situatie van een eeuw eerder, maar maakt anderzijds onze hypothetische
11% ook niet evident onwaarschijnlijk. In de hele eeuw van 1701-1800 bedroeg de
groep die verplicht was in de derde klasse of hoger te trouwen (vermogen boven f
2000,- ) 10,2% van de Amsterdamse bevolking (Hart 1976b, p. 190).
Ten aanzien van de vraag of dergelijke percentages ook gehanteerd kunnen worden
voor de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw tast ik in het duister. Het lijkt
op zichzelf niet onaannemelijk dat juist tijdens een zeer snelle expansie (zoals die
van 1600-1620) de revenuen eerst bij een kleine groep terechtkomen en dat pas in
tweede instantie die toplaag zich gaat verbreden. Wellicht heeft zowel de kloof tussen
arm en rijk zich aanvankelijk verbreed (Noordegraaf 1985, p. 175 oppert dat
voorzichtig), als die tussen de middengroepen en de zeer rijken, maar cijfers
dienaangaande ben ik niet tegengekomen en meer dan een veronderstelling is dit dus
niet. Binnen de hier opgezette hypothetische constructie blijf ik daarom maar uitgaan
van het voor 1631 veronderstelde percentage, voor het gemak naar beneden afgerond
tot 10%. Ik zie verder vooralsnog geen reden waarom de huwelijkscoëfficiënt (Van
Nierop en Schraa komen op verschillende gronden beiden tot een coëfficiënt van
circa 14‰: veertien huwelijken per duizend inwoners per jaar) onder de rijkeren zou
afwijken van het algemeen gemiddelde. Dat betekent dat van de hierboven
weergegeven aantallen huwelijksaangiften ook een 10% ‘rijke huwelijken’ zou
betreffen. Dat de huwelijken met slechts één bemiddelde partner dat percentage
zouden kunnen doen stijgen, laat ik buiten beschouwing - ze zullen toch wel schaars
geweest zijn. Voor de hele periode van 1600 tot 1625 gaat
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het dan voor wat de ondertrouwden voor eerste huwelijk betreft om zo'n tweeduizend
rijke paren (Hart 1976a, p. 137). Als de huwelijkspartners elk gemiddeld vijf jaar als
vrijer resp. vrijster hebben rondgelopen (maar hier zingt het rekenmodel zich steeds
meer los van de werkelijkheid), zou er alleen in Amsterdam gemiddeld een ‘stuwmeer’
van een achthonderd koopkrachtige jongeren van huwbare leeftijd aanwezig zijn
geweest! Voor een uitgever aantrekkelijk genoeg om er een spierinkje in uit te werpen.
Over de niet-Amsterdammers of de niet-jeugdige poëzieliefhebbers spreek ik daarbij
niet: we blijven binnen het kader van wat de boekjes zelf ons als publiek
voorspiegelen.
De waarde van zo'n absoluut cijfer moet natuurlijk met een korreltje zout genomen
worden, gezien de onzekerheden die in de bovenstaande redenering zijn ingebouwd.
Het meest interessant, gegeven onze vraagstelling, blijft de combinatie van
opbloeiende welvaart en sterk stijgend aantal huwelijken in de eerste decennia van
de zeventiende eeuw (twee verschijnselen die overigens met elkaar samenhangen).
Daarmee zijn echter alleen zeer grove voorwaarden geschapen en is niets gegeven
dat de richting van bepaalde ontwikkelingen kan verklaren. De ontbrekende factor
is die van de mentaliteit c.q. smaak of voorkeur van de alleen kwantitatief omschreven
publieksgroep. Valt daarover iets te zeggen?
Niemand zal verwachten dat de genoemde groep gekenmerkt zal zijn door een
uniforme levensstijl. Daarvoor is er teveel verscheidenheid qua herkomst
(Brabanders!), godsdienstige opvattingen (Dopers!) en familie-achtergrond (oude
regenten naast nouveaux riches). Maar er kan wel sprake zijn geweest van collectieve
mentaliteiten of modeverschijnselen in kleinere of grotere deelgroepen. De
Amsterdamse jongeren uit de bovenlaag die in het tweede decennium van de eeuw
de (jong)volwassenheid bereiken, zijn opgegroeid in een sfeer van voorspoed en
zelfvertrouwen. Ze kunnen profiteren van de economische successen die door de
vorige generatie tot stand zijn gebracht. Het mag zo zijn dat hun vaders de
binnenstromende winsten opnieuw investeren in handelsondernemingen of
droogmakerijen, er moet toch ook veel geld naar de consumptieve sector gevloeid
zijn, al was het maar om te pronken met de nieuw verworven of verstevigde
maatschappelijke positie. Daarbij is de joyeuzer levensstijl van de welgestelde
Brabantse immigranten ongetwijfeld van invloed geweest. In deze periode klinken
de klachten van de moralisten over de spilzucht, onder andere bij bruiloften, dan ook
al luid op. Hoe degelijk onze voorouders uit het begin van de zeventiende eeuw
relatief gezien ook waren, er moet - zij het binnen burgerlijke proporties - ruimte
geweest zijn om het er eens goed van te nemen (vgl. Van Dillen 1975 p. 346). De
naar
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pleziertjes hakende jongelui in Bredero's Moortje (vs. 1444-1531) zullen voor de
tijdgenoot toch wel een zekere herkenbaarheid hebben bezeten, evenals de
waarschuwingen tegen de gevolgen van hun gedrag:
Hoe souwen vuel koopluy huer goet niet mind'ren
Diens sonen so diep gaen, en teren aars noch aars als grave kindren,
Dit 'tachten vuer een truesnues datmen duysent kroonen opset,
En so komt datter mennich haar goedtjen en huer koeck o p op het. (vs. 1528-1531)

Zoals de keuze tussen de diverse Amsterdamse vermaken voor Reynier en zijn maats
open ligt, zo geldt dat ook bij de aanschaf van luxe produkten. Er is geen economische
reden waarom de koopkracht zich op liedboeken over de liefde zou richten. Maar
het is evenmin het effect van een optelling van onafhankelijke individuele
beslissingen. Het gaat om een modeverschijnsel, gedicteerd door groepsgedrag. Dat
de nieuwe liedboeken binnen het erotisch getinte gezelschapsleven van deze groepen
jongeren een functie als geschenkboek vervuld hebben, is door Porteman (1983, p.
7, 25-29) aannemelijk gemaakt. In het voorwerk van de bundels zelf wordt er voorts
geregeld op gewezen dat ze in het bijzonder bij bruiloften en partijen goede diensten
zouden kunnen bewijzen.
De inhoud van de liederen maakt op ons de indruk een eindeloze herhaling te
leveren van een beperkt aantal (petrarkistisch getinte) motieven. Tuynman (1981, p.
22) heeft erover opgemerkt dat men alleen op actuele, modieuze thema's eindeloze
variaties kan verdragen. De vogue van het petrarkisme kan uiteraard niet uit specifieke
Hollandse of Amsterdamse sociale gegevenheden verklaard worden. Het is een
algemeen Westeuropees verschijnsel. Men zou zelfs kunnen betogen dat het motief
van de ongenaakbare vrouw hier nogal paradoxaal is, gegeven het aanwezige
vrouwenoverschot. ‘Voor de gehele periode 1601-1800 geldt er een groot tekort aan
in Amsterdam geboren mannen’ (Hart 1976a, p. 121). Er lijkt dus op het eerste gezicht
geen grond aanwezig te zijn voor het nederig smeken van de minnaars en evenmin
voor het presenteren van de liedboeken als instrumenten om de meisjes wat
toeschietelijker te maken. Misschien echter werkte de mythe van ongenaakbaarheid
juist in het voordeel van de laatsten! En zèlfs zou het feit dat voor een
jongeman-van-buiten het huwen van een poortersdochter de voordeligste manier was
om het begeerde Amsterdamse poorterschap te verwerven, hier nog een rol gespeeld
kunnen hebben. (Nusteling 1985, p. 147.) Nogmaals: zulke simpele relaties tussen
de concrete sociale werkelijkheid en de aard van de bundels mag men niet aanne-
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men. Hoogstens valt te veronderstellen dat - gegeven de sociaal-economische
restricties betreffende de vrijheid van partnerkeus - de vergroting van de
huwelijksmarkt het keuzeprobleem interessanter heeft gemaakt en de literaire neerslag
ervan in de honderden liedjes fascinerender voor de direct betrokkenen. Overigens
paste de ‘ideologie’ van het petrarkisme, met haar nadruk op beheersing en het
ontbreken van seksuele vrijmoedigheden, waarschijnlijk ook uitstekend bij de
huwelijkspolitiek die de ouders binnen deze sociale groep voorstonden. De betrokken
liedboeken zijn ook bijna alle zodanig dat ze in alle eer en deugd in ‘eerlijcke
vergaderinghen van oude oft jonghe lieden’ gehanteerd kunnen worden. Apollo (=
Bredero) wijst daar in de gelijknamige bundel met nadruk op:
Doch ghy o Maaghdekens moocht wel vrypostich lesen,
Haar rijmkens soo gheschickt, dat ghy niet hoeft te vreesen,
Noch dorperheyt, noch schand, noch wisselingh van bloedt.
(fol. A3r)

Dat was bij de ‘oude’ liedboekjes wel eens anders. Keersmaekers (1985a, p. 119)
plaatst Den Nieuwen Lust-hof, voorzover het de daarin nadrukkelijk aanwezige
stichting betreft, zelfs binnen het kader van ‘een van hogerhand gepropageerde en
opgelegde vroomheidscultuur’. Volgens hem paste dit eerste liedboek uit de hier
bekeken reeks ‘in de sfeer van de jonge orthodoxie, al zullen de gestrenge kerkeleden
de wenkbrauwen toch wel gefronst hebben om de overdadige “heidensheid”.’
Misschien zet Keersmaekers het stichtelijk engagement wat sterk aan, maar zijn
conclusie attendeert in elk geval op een aspect dat hier bewust buiten beschouwing
is gelaten. Ik heb alleen maar naar de vraagzijde van de markt gekeken, naar de
consumenten. Maar hoe zit het met de kant van het aanbod? Wie produceerden al
die honderden nieuwe liedjes, en wie namen het initiatief (en het risico!) om ze op
de markt te brengen? Een vrij ongedifferentieerde interesse van een deel van het
publiek leidt niet ‘vanzelf’ tot een specifiek produkt, zeker niet tot zoiets
gecompliceerds als een liedboek met teksten van verschillende auteurs, met illustraties
en een zorgvuldige typografie. Ook als we in de wisselwerking tussen vraag en
aanbod de factor publiek niet onderschatten, lijken voor de meeste veranderingen in
de literatuur toch impulsen van de zijde der producenten verantwoordelijk te zijn.
Het ziet ernaar uit dat de dichters van deze amoureuze lyriek vooral aanvankelijk
gezocht moeten worden binnen de rederijkerskamers (vgl. Tuynman 1981). Hun
liederen zullen in eerste instantie binnen hun eigen milieu in handschrift verspreid
zijn geweest. De katalyserende aanzet tot het zich ontwikkelen van dit nieuwe genre
gedrukte liedboeken lijkt echter het initiatief van uitgever Hans
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Mathysz geweest te zijn om in 1602 met Den nieuwen Lust-hof op de markt te komen.
Hij lijkt te zijn opgetreden als de verzamelaar van de liederen (zie Keersmaekers
1985a, p. 41 en 76); het is interessant te constateren dat Mathysz zelf nog vrij jong
was (geboren omstreeks 1574) en dat hij afkomstig was uit Antwerpen. Het relatieve
succes van deze bundel (drie herdrukken, waarvan de derde en vierde druk na de
dood van Mathysz bij Dirck Pietersz. Pers) zal Pers gebracht hebben tot de publikatie
van Den Bloem-hof van de Nederlantsche Jeucht (1608 en 1610) en dan komt de
molen langzaam op gang. Dichters van het eerste en het tweede garnituur werken
voort op het eenmaal gegeven patroon; er is een publiek waarbij dit werk aanslaat
en uitgevers spelen daarop in - overigens zonder overdréven successen: het aantal
herdrukken is bescheiden. Hoezeer de uitgevers dongen naar de gunst van de
potentiële jeugdige klanten, blijkt het meest onverbloemd in de reclameboodschap
voorin t' Vermaeck der Jeught (geciteerd naar de tweede druk van 1616, fol A2r):

t' Boeck spreeckt tot de Jeught
Clinck-Dicht.
Ghy bloeysaem Jeught vol lust, int beste van u leven,
Comt ras wilt copen my ick geld' een geringh ghelt,
Ghy hebt toch mijns van doen, merckt hoemen mijn naem spelt:
Ick heet t' Vermaeck der Jeught, daer druck door wert verdreven.
Ghy sult vinden in my, veel Liedekens gheschreven,
Die op haer seker maet, en voysen sijn ghestelt:
Oock maet-dichten soo schoon, als 't noch toe eenich helt,
(t' Sy oock hoe cloeck van geest) in druck heeft uyt ghegheven.
Dus wilt u niet ontsien, wat ghelts aen my t' besteen;
Want waer ick niet en ben, daer is de vreuchde cleen,
En waer gheen vreucht en is, daer sietmen droeiheyt rysen.
Dus comt ras: Niet vertoeft. Coopt my die u ben nut,
Ghy die beladen zijt, met droef-peynsich ghedut,
Ghy sult vinden in my, een vreughdich verjolysen.

Deze Friese bundel laat zien dat het idioom van de nieuwe liedboeken uit Amsterdam
ook elders dan in die ‘booming metropolis’ werd gepresenteerd als bon ton voor de
jeugdige elite. Dat dit vaak gekunstelde petrarkisme een voet aan de grond heeft
kunnen krijgen onder de Hollandse en Friese koopmanszonen en -dochters, zal
mogelijk gestimuleerd zijn door de omvang van de desbetreffende sociale groep (zie
boven). Subculturen woekeren gemakkelijk in een grote groep met
gemeenschappelijke (pre)occupaties. De ‘kameristen’ vertolken in hun liedjes en
sonnetten datgene wat de sociale groep waarvan ze zelf deel uitmaken, graag wil
horen. Dat déze in-
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houd en vorm geresulteerd zijn, is niet verrassend, als we zien dat in heel West-Europa
dat soort liefdesidioom en vogue is geweest. Men kan zich allerlei wegen voorstellen
waarlangs het besef van wat de juiste toon in goed gezelschap was, kan zijn
binnengesijpeld. Het is in elk geval een te simpele voorstelling van zaken dat een
dichter als de jonge P.C. Hooft het lichtend voorbeeld geweest zou zijn waaraan al
die andere anonieme poëten zich opgetrokken zouden hebben. Hooft functioneert
eerder als een van de velen die verwoorden wat er in de lucht zit (Tuynman 1981,
p. 12). Aan de andere kant is het niet uitgesloten dat er toch stimulansen zijn uitgegaan
van de gefascineerdheid door erotische thematiek die zich iets eerder gemanifesteerd
heeft in de kring van de Leidse neolatinisten. Ook die is echter niet goed denkbaar
zonder de internationale context waarin het petrarkisme lange tijd als spelvorm van
de elitecultuur gefunctioneerd heeft (vgl. daarover Porteman 1983, p. 18). De
uiteindelijke ‘impact’ hiervan op de bovenlaag in de Republiek moet niet overdreven
worden. Eerder dan op het aantal uitgaven van dit slag lette men op het feit dat ander
materiaal veel frequenter herdrukt is. Om met Keersmaekers (1985a, p. 119) te
spreken: ‘Na een eerste succes schijnen de jongelui uit die burgerstand toch weer de
volle voorkeur te hebben gegeven aan de meer populaire zangboekjes waarin het
pikante niet ontbrak, maar dat kon met boekje en al gemakkelijk opgeborgen worden.’
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Zoals de ouden zongen, lazen de jongen
Over de overgang van zang- naar leescultuur in de eerste helft van
de zeventiende eeuw
door M. Spies
1 Inleiding
Op 5 oktober 1633 schreef Pieter Cornelisz Hooft, menigmaal bewierookt als ‘hoofd
der Nederlandse dichters’, aan zijn zwager Joost Baeck:
[...] ik ben bezig [...] met mijn' jeughlijke rijmen bij een te raepen, ende
te verschrijven, ten verzoeke van de HH. Verburgh en Brosterhuijzen, die
dezelve denken te doen drukken, en de bequaemste in 't landt zijn om de
liedekens op zangmaet te stellen.
(Hooft, Briefwisseling, dl. 2, p. 471-472)
Inderdaad zal in 1636 onder de titel Gedichten de verzameluitgave verschijnen
van Hoofts poëzie, bezorgd door zijn vriend Jacob van der Burgh. De bundel is
onderverdeeld in toneelstukken, emblematiek, sonnetten, zangen, gedichten en
psalmberijmingen. Het is een luxueus boekwerk, mooi gedrukt, maar muziek staat
er niet in. Het was Jacob van der Burgh zelf, die daar weinig voor had gevoeld. In
zijn correspondentie met Hooft over de voorbereiding van de uitgave wijst hij de
mening af dat
[...] de Reien, en d'anderen ten sang gesticht, door't geselschap van
wijs-teickens, beter opgetoit souden schijnen,
en hij voegt daar aan toe:
behalven dat de noten niet dan die alleen, dewelcke op maetsang
afgeveerdigt [...] zijn, konnen dienen. (Hooft, Briefwisseling, dl. 2, p. 514)
Hoofts poëzie had volgens Van der Burgh het extra van de muziek niet nodig.
Blijkbaar had hij vooral een publiek van lezers, niet van zangers voor ogen. Iets
anders is ook moeilijk denkbaar voor een boek waarvan de inhoud grotendeels uit
leesteksten bestaat. Toch waren diezelfde ‘zangen’ door Hooft indertijd wel
geschreven om gezongen te worden.
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Over de overgang van een zang- naar een leescultuur in de eerste helft van de
zeventiende eeuw gaat dit artikel. In het begin van die eeuw beleefde het verschijnsel
dat dichters ‘liedekens’ schreven een plotselinge bloei, om vervolgens in de jaren
dertig weer uit de mode te raken. Hoofts Gedichten van 1636 verschenen juist in die
periode van overgang. Uit de correspondentie die hij en Van der Burgh over die
uitgave voerden, valt op te maken dat toen ook voor de zeventiende-eeuwers zelf de
vroegere liedteksten als leesteksten gingen functioneren.
In de neerlandistiek is aan dit verschijnsel nog nauwelijks aandacht besteed. Sterker:
tot voor kort werden de liederen van Hooft en ook die van Bredero en andere dichters
vrijwel uitsluitend als leesteksten bestudeerd en uitgegeven. Toch heeft het feit dat
ze in elk geval oorspronkelijk zangteksten waren de nodige implicaties voor de
literatuurgeschiedenis, en misschien zelfs voor de interpretatie en waardering van
de betreffende teksten zelf. Zingen is, zeker in de zeventiende eeuw, een collectief,
sociaal gebeuren, lezen is veel individualistischer. Teksten die bestemd zijn om te
worden gezongen zullen over het algemeen eenvoudiger van inhoud zijn dan
leesteksten. Bovendien zijn ze wat betreft ritme, en tot op zekere hoogte ook klank
(rijm), in hoge mate gebonden aan de melodieën waarop ze werden geschreven. En
wat de literatuurhistorische kant van de zaak betreft kan men zich bijvoorbeeld
afvragen of ze niet de invloed zullen hebben ondergaan van de teksten in de talloze
Franse en Italiaanse zangbundels, die vanaf het eind van de zestiende eeuw de
Nederlanden overspoelden.
Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, zal het nodig zijn dat de
literatuurhistorici veel nauwer dan tot nu toe het geval was, gaan samenwerken met
de muziekhistorici. De bedoeling van dit artikel is óók de noodzaak daartoe duidelijk
te maken. Waar ik niet op in zal gaan is het religieuze lied. De grote hoeveelheid
psalmberijmingen en stichtelijke zangbundels van alle geloofsrichtingen wijst er
echter op dat het belang daarvan nog groter moet zijn geweest dan dat van het
wereldlijke lied, ook voor wat betreft de relatie tot de literatuur.

2 De liedboeken
Eén ding is zeker: er werd veel gezongen in de zeventiende eeuw. Daarvan getuigen
misschien niet eens zozeer de vele schilderijen waarop musicerende en zingende
mensen voorkomen. Want ‘muziek’: het samenklinken van verschillende instrumenten,
het maathouden ook, is in die tijd een geliefd symbool voor harmonie en orde, zowel
in de ziel van de individuele mens, als in de liefde, in het gezin, in de staat zelfs.
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Betrouwbaarder getuigen zijn de talloze liedboekjes. Sommige beleefden tientallen
drukken. Dat daar maar enkele exemplaren van zijn overgeleverd, wijst op intensief
gebruik. Bovendien is de melodie-aanduiding in de vorm van de naam van een ander
bekend liedje (‘op de wijze van...’) alleen denkbaar bij een levendige zangcultuur.
Die indruk wordt nog versterkt door het feit dat de beginregel van zo'n liedtekst soms
zelf in volgende liedboekjes weer als wijsaanduiding gaat fungeren.
Zo wordt de wijs van het lied ‘Het daghet inden oosten’, dat onder andere voorkomt
in het zogenaamde Antwerps Liedboek van 1544, door Hooft in 1605 gebruikt voor
zijn lied ‘Sal nemmermeer gebeuren Mij dan nae dese stondt’. Dat lied werd in 1611
gepubliceerd. Vervolgens verschijnt er dan in 1615 in de bundel Apollo of Ghesangh
der Musen een anoniem liedje ‘op de wijse: Sal nummermeer ghebeuren my, Dan
na desen stondt’. Hoofts lied had het toen blijkbaar wat betreft bekendheid gewonnen
van het lied uit het Antwerps Liedboek.
Tenslotte zijn er de getuigenissen van de uitgevers van dit soort liedboekjes, die
zich in alle toonaarden richten tot de ‘zanglustige jeugd’ en hun produkten aanbevelen:
Om als ghy zyt gepaert, met u vrindinnen tsaem.
Den tijt met vrolickheydt en vreughde door te bringen.
Verhoope datse u zyn zullen aengenaem.
Want zy en luyden niet tot yemandts spot of blaem,
Maer om met selschap soet (alst past) eens om te zingen.
(Den Nieuwen Lust-Hof, 1602, p. IV)
Of woorden van soortgelijke strekking

Deze niet-professionele zangcultuur had zich al in de loop van de zestiende eeuw,
of wie weet nog eerder, ontwikkeld. Hij wordt gekenmerkt door éénstemmige liederen
met een eenvoudige tekst en melodie en meestal bestaande uit meerdere strofen. De
opkomst ervan schijnt mede beïnvloed te zijn door de zanggewoonten van de
verschillende protestantse groeperingen. Melodieën van psalmberijmingen en
religieuze liederen van calvinisten en vooral ook doopsgezinden vindt men terug in
zangbundeltjes van wereldlijke signatuur.
Het oudste wereldlijke liedboekje dat ons is overgeleverd, is het zogenaamd
Antwerps Liedboek, dat in 1544 onder de titel Een Schoon Liedekens-Boeck in
Antwerpen verscheen. Zoals meestal in deze bundeltjes is er geen muzieknotatie bij
de liedjes gedrukt, maar wordt de melodie aangegeven door middel van de naam van
een ander, toentertijd blijkbaar bekend liedje.
Na de scheiding van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlan-
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den komt er aan het eind van de zestiende eeuw in de Republiek een eigen produktie
op gang. In 1589 publiceert de Amsterdamse uitgever Harmen Jansz Muller Een
Aemstelredams Amoreus Lietboeck, in allerlei opzichten de opvolger van het Antwerps
Liedboek. Niet alleen zien de boekjes er hetzelfde uit wat betreft formaat, typografie
en lay-out. Het Amsterdamse bundeltje bevat ook 37 liederen die al in het Antwerpse
voorkomen en het voorwoord is zelfs vrijwel woordelijk hetzelfde als dat van zijn
voorganger. Daarna verschijnt er in 1591 een Nieu: Amstelredams Lied-Boeck, dat
43 liedjes uit het boekje van 1589 bevat, maar daarvan slechts één uit 1544. En dan
volgen een bundeltje Amoreuse liedekens rond 1600, een Nieu groot Amstelredams
Liedtboeck in 1605 en een Eerste Amoureus Liedt-Boeck plus een Tweede Nieu
Amoureus Liedtboeck in hetzelfde jaar. Later zal er nog een hele reeks van dergelijke
kleine, langwerpige (‘oblong’) boekjes verschijnen.
Ondertussen had echter de Amsterdamse uitgever Hans Mathysz iets nieuws op
de markt gebracht. Hij kwam in 1602 met een bundel liedjes, De Nieuwen Lust-Hof,
in de vorm van een klein onooglijk boekje, maar royaal uitgevoerd, gedrukt in een
modern lettertype en versierd met mooie gravures. Ook de inhoud was nieuw. Hier
vond men geen teksten die overgenomen waren uit eerdere liedboekjes, maar nieuwe
liedjes, door de auteurs blijkbaar geleverd op verzoek van de uitgever, de meeste
ook ondertekend, zij het slechts met zinspreuk of initialen. Bovendien werden hier
de liederen afgewisseld met korte gedichten.
Van deze bundel verscheen een tweede druk, waarschijnlijk in 1604, bij de weduwe
van Mathysz, aangevuld met enkele nieuwe liedjes, waaronder één van Hooft. In
1607 verscheen een derde druk onder de titel Den Nieuwen Verbeterden Lust-hof.
De uitgever was nu Dirck Pietersz Pers en de verbetering bestond ondermeer uit
dertien toegevoegde liederen van o.a. Vondel, Hooft en Karel van Mander. Van deze
bundel verscheen vervolgens weer een herdruk in 1610.
Hetzelfde jaar bracht Pers bovendien nog een geheel nieuwe bundel in het
liedboekgenre op de markt, Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught, weer wat
moderner qua druk en lay-out, met weer wat meer bijdragen van top-auteurs als
Hooft, en waarin nu ook, en vooral, gedichten, onder andere van Heinsius, zijn
opgenomen. Evenals van Den Nieuwen Verbeterden Lust-hof verscheen er ook van
deze bundel in 1610 een nieuwe uitgave, uitgebreid met onder andere vijf liederen
van Hooft. Tenslotte publiceerde Pers in 1615 nog het liedboek Apollo of Gesangh
der Musen, waarin ook weer liederen en gedichten elkaar afwisselen.
De statusverhoging van het liedboek, waarvan de uitgaven van
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Hans Mathysz en Dirck Pietersz Pers getuigen, is zeker niet louter een kwestie geweest
van presentatie, van commerciële ‘policy’ van uitgevers die handig inspeelden op
de modegevoeligheid van een nieuwe generatie ‘young man about town’ met aardig
wat florijnen in de broekzak. Dat aspect zal, gezien het luxueuze karakter van hun
uitgaven, zeker meegespeeld hebben. Maar er is toch meer aan de hand geweest dan
dat.
Vanaf Den Nieuwen Lust-Hof ontwikkelt het liedboek zich, via Den Nieuwen
Verbeterden Lust-hof, Den Bloem-Hof en Apollo, van gebruiksartikel tot kunstuiting.
Weliswaar is het zeker niet uitgesloten dat ook sommige teksten in de voorgaande
Antwerpse en Amsterdamse liedboekjes door hun auteurs als esthetisch meerwaardig
werden beschouwd. Tenminste een aantal ervan is afkomstig uit rederijkerskringen
en rederijkers, dat weten we zolangzamerhand wel, hadden een hoge opvatting van
kunst. Maar alleen al de hele presentatie van deze zangbundeltjes karakteriseert ze
als gebruiksgoed.
Den Nieuwen Lust-Hof daarentegen getuigt van andere pretenties. Voor het eerst
worden hier liederen in de volkstaal aangeboden als iets hoogwaardigs, als ‘kunst’.
De luxueuze uitvoering draagt daartoe bij, maar vooral de ondertekening van de
liederen door de auteurs en de tussenvoeging van vierregelige gedichtjes, die de
liederen inleiden en de bedoeling ervan accentueren. Zo wordt een klaaglied over de
afwijzing door de geliefde van een dichter die zich noemt ‘Elck kan falen’,
voorafgegaan door de volgende regels:
Menich brandt om boosheyt hier,
Eyghen schult is zijn ruyne,
Ick verbrand' in 't minne vier
Onverdient verdraech ick pyne.
(Den Nieuwen Lust-Hof, 1602, p. 27)

Het heeft er alles van dat Hans Mathysz bewust een kunstontwikkeling heeft willen
stimuleren. Tenslotte was hij zelf dichter. Hij draagt onder de zinspreuk ‘Wie kant
ontvlien’ een twaalftal liedjes bij aan zijn eigen Lust-Hof en waarschijnlijk staat hij
persoonlijk in contact met althans een aantal van de andere dichters die in die bundel
publiceren.
Deze indruk wordt ondersteund door het feit dat de uitgave van Den Nieuwen
Lust-Hof samenhangt met die van een andere noviteit: de eerste emblematabundel
in de Noordelijke Nederlanden. Kort voor Den Nieuwen Lust-Hof was bij dezelfde
drukker de emblematabundel Quaeris quid sit amor van Daniël Heinsius van de pers
gekomen (wrs. 1601). Ook dit zal wel een publikatie van uitgever Hans Mathysz zijn
geweest. Formaat, lay-out en typografie zijn gelijk-
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soortig aan die van het liedboek. Beide bevatten bovendien ruimte om de namen van
geliefden in te vullen: blijkbaar waren ze allebei bedoeld als liefdesgeschenk. Ze
komen trouwens ook samen in één band voor. In 1608 herhaalt dit zelfde fenomeen
zich bij Dirck Pietersz Pers als die, naast zijn uitgave van Den Nieuwen Verbeterden
Lust-hof van 1607, een herdruk van Heinsius' emblemata op de markt brengt, nu
onder de titel Emblemata Amatoria.
In Den Nieuwen Verbeterden Lust-hof is het kunstkarakter weer wat manifester
dan in de bundel van Mathysz. Niet alleen voegt Pers, die zich in de komende jaren
zal profileren als literair uitgever, liederen toe van de beste jonge dichters van dat
moment. Hij laat bovendien de bundel openen met twee gedichten van Vondel, een
‘Dedicatie Aende Jonck-vrouwen vant Nederlandt’ (respectievelijk in sommige
exemplaren ‘van Vrieslandt ende Overyssel’) en ‘De Iaght van Cupido’. Beide zijn
geïnspireerd op gedichten van Heinsius, de ‘Dedicatie’ op de opdracht ‘Aen de
Ionckvrouwen van Hollandt’ in diens emblematabundel en ‘De Iaght van Cupido’
op zijn gedicht ‘Het sterf-huys van Cupido’, dat in een volgende druk daarvan was
opgenomen. Later zal de bundel Apollo ook weer met een soortgelijk opdrachtgedicht
openen: ‘Apolloos aanspraack totte Nederlandtsche Jonckheyt’ van Bredero. De
mogelijkheid dat Vondel, respectievelijk Bredero een hand hebben gehad in de
samenstelling van deze bundels kan trouwens zeker niet uitgesloten worden.
In Den Bloem-Hof wordt vervolgens het kunstgehalte van de liederen bij uitstek
benadrukt doordat ze afgewisseld worden door gedichten. Ditmaal zijn dat geen
kleine, de liederen inleidende gedichtjes, maar sonnetten, elegieën, lange
bruiloftsgedichten en epigrammen, zoals trouwens ook op de titelpagina aangekondigd
staat. Ze vormen zelfs veruit de meerderheid: 73 gedichten tegenover 46 liederen.
Ook in Apollo treft men deze opzet aan, zij het dat daarin het aantal liederen (105)
weer aanzienlijk groter is dan het aantal gedichten (36).
De door Hans Mathysz geïnitieerde en door Pers voortgezette conceptie: liederen,
afgewisseld met gedichten, maakte furore. In 1611 komt Willem Jansz Blaeu, die
weldra Pers' plaats als belangrijkste literaire uitgever van Amsterdam zal gaan
overnemen, met de drietalige bundel Emblemata Amatoria van zijn neef Pieter
Cornelisz Hooft en diens (Leidse?) vrienden C.G. Plemp en R.J. de Nerée. Achter
de emblemen volgen gedichten en liederen, en zelfs een kort toneelstukje van Hooft.
Vervolgens vinden we de combinatie liederen-gedichten zowel in het anonieme
Cupido's Lusthof ende der Amoureuse Boogaert van 1613, als in de Friesche Lust-Hof
van Jan Jansz Starter van 1621 en Bredero's Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh
Groot
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Lied-boeck van 1622, de laatste twee duidelijk als liedboek geafficheerd, dat van
Starter zelfs compleet met muzieknotatie.
Wat we kunnen constateren is, dat het lied blijkbaar wordt beschouwd als een
volwaardige muzikaal-literaire kunstvorm, zoals het emblema een volwaardige
picturaal-literaire kunstvorm is. De-

Uit Cupido's Lusthof ende der Amoureuse Boogaert.
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ze kunstvorm heeft zich ontwikkeld uit de oude liedtraditie. Zelfs in Hoofts
Emblemata van 1611 staan nog drie melodieën vermeld die al voorkomen in het
Antwerps Liedboek. Maar tevens is er, ook inhoudelijk en stillistisch, sprake van
duidelijke vernieuwing. A.A. Keersmaekers, die veel onderzoek naar deze bundels
heeft gedaan, heeft gewezen op het toenemende ‘renaissancistische’ karakter van de
erin opgenomen teksten. Voor zover dat nieuwe bestaat uit nieuwe genres en een
metrische versvorm heeft dat betrekking op de erin voorkomende gedichten. Maar
het opdringen van een lichtvoetige pastorale of petrarquistische toon is ook in de
liederen onmiskenbaar. De oorsprong ervan is in dezelfde richting te zoeken als die
van de hele renaissancistische vernieuwing: in Frankrijk.

3 De invloed van de Franse liedtraditie
De opwaardering van het lied tot kunstvorm heeft zich in Nederland voltrokken onder
invloed van een soortgelijke ontwikkeling die enkele decennia eerder in Frankrijk
plaatsvond.
Van oudsher bestond er, tegenover het eenvoudige éénstemmige lied, het
meerstemmige, polyfone kunstlied. Deze liederen, door professionele musici
gecomponeerd op Italiaanse en Franse teksten, waren vanaf het begin van de zestiende
eeuw een rage in Franse en Bourgondische hofkringen en de zich daarnaar richtende
aristocratie en bourgeoisie. Vanaf het midden van de zestiende eeuw werden zij door
een aantal grote muziekuitgevers in Parijs, Antwerpen en Leuven, en vanaf het begin
van de zeventiende eeuw ook in Amsterdam, in verzamelbundels over de Nederlanden
verspreid. In de loop van de zeventiende eeuw verschenen er zo nu en dan in de
Noordelijke Nederlanden ook bundels met dergelijke liederen op Nederlandse teksten.
Kenmerk van dit polyfone lied is, dat de verschillende stemmen niet ‘gelijk lopen’,
dat wil zeggen: zich ritmisch verschillend bewegen. De teksten waarop ze zijn
gecomponeerd worden daardoor vrijwel onverstaanbaar. Het zijn typisch
‘componistenliederen’. Het is hiertegen dat rond het midden van de zestiende eeuw
van de kant van de dichters bezwaar werd gemaakt.
De dichters van de Pléiade, Pièrre de Ronsard en met name Joachim du Bellay,
stonden vanuit hun opvatting van poëzie als muzische kunstvorm een eenheid voor
van gedicht en muziek, waarbij muziek er juist op gericht moest zijn de tekst te
ondersteunen. Ook de afwisseling van liederen en gedichten komt trouwens in hun
bundels voor. Vanuit die opvatting gingen nu componisten liederen op
Pléiade-gedichten componeren in een zogenaamde ‘homofone’ stijl, waarbij de
verschillende stemmen ritmisch gelijk opgaan en
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bovendien één stem (de ‘bovenstem’) de melodie zingt en de andere stemmen deze
slechts begeleiden. Voor wat betreft de melodie haakte men aan bij het éénstemmige
chanson en het religieuze lied. Zo ontwikkelde zich de zogenaamde ‘vaudeville’
(‘voix de ville’), of, zoals men het vanaf ca. 1570 noemt: ‘air de cour’.
Vanaf de jaren negentig gaan nu déze liederen, vaak ook éénstemmig (monodisch),
in verschillende verzamelbundels de markt veroveren. Terwijl in Parijs het polyfone
lied weldra ervaren werd als ouderwets, werd dit ‘air de cour’ in het begin van de
zeventiende eeuw steeds eleganter en de teksten, nu meestal van tweederangs, vaak
anonieme dichters, luchtiger, licht petrarquiserend, ironisch, soms een tikje obsceen.
Ook in Engeland ontwikkelde zich, onder Franse invloed, zij het daar niet na elkaar
maar vrijwel gelijktijdig, het polyfone madrigaal en het homofone of éénstemmige
‘ayre’.
Dat deze Franse ontwikkeling richtinggevend is geweest ook voor de Nederlandse,
blijkt wanneer we naar de melodieën kijken die genoemd worden in de Nederlandse
liedboeken. Al in Den Nieuwen Lust-Hof van 1602 komen, naast wijsjes die terug te
vinden zijn in het Antwerps Liedboek of Een Aemstelredams Amoreus Lietboeck ook
wijsjes voor uit de hoek van de Franse ‘airs de cour’ of de Engelse ‘ayres’, en hun
aantal neemt in de opeenvolgende door Pers uitgegeven bundels toe.
Met name bij de liederen van Hooft wordt de relatie tot de ‘air de cour’-traditie
steeds duidelijker. Van de wijzen van de liedjes in de Emblemata van 1611 zijn er,
als gezegd, drie die al voorkomen in het Antwerps Liedboek, te weten: ‘Demophoön,
hoewel de son’ (bij het lied ‘Schoon Nymphelijn’), ‘Och legdij hier verslagen’, wat
dezelfde wijs is als ‘Het daghet inden oosten’ (bij de liederen ‘Sal nemmermeer
gebeuren’ en ‘Hoe diep zijt ghij gesoncken’), en ‘Aenhoort doch mijn gheclach’ (bij
het lied ‘Voor 't al te schittrich licht’). Maar daartegenover staat een zestal van Franse
en Italiaanse herkomst.
Frans zijn: ‘J'aymeray tousjours ma Phillys’ (bij het lied ‘Vluchtige nimph’),
‘Esprits qui souspirez’ (bij ‘Ick loos de suchten’ en ‘Persische Infante’), ‘O nuict
jalouse nuict’ (eveneens, als alternatief, opgegeven bij ‘Ick loos de suchten’), en ‘Si
c'est pour mon pucellage’ (bij ‘Als Jan Sybrech’). Mogelijk is ook de melodie ‘Fortuin
elas bedroeft’, die Hooft opgeeft bij de verzen ‘Medea onbeweecht’ en ‘Verheven
grootsche siel’, een Franse ‘air de cour’.
Italiaanse wijzen zijn: ‘Vollez petit Archer droict a Madame’ (bij ‘Diana, soo ghij
licht cunt overwinnen’), een melodie van Caccini, een componist die veel invloed
heeft gehad op het Franse ‘air de cour’, en ‘Sei tanto gratiosa’ (bij ‘Voochdesse der
gemoeden’), een
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madrigaal van Giovanni Ferretti dat gepubliceerd was in de verzamelbundel Musica
Divina, die in 1583 in Antwerpen was uitgekomen.
Het door elkaar gebruiken van melodieën van verschillende herkomst is niet
ongewoon. We zagen het al bij de hiervoor besproken liedboeken. Misschien is het
wel zo dat oude populaire wijzen, zoals die van ‘Het daghet inden oosten’, door het
gebruik door iemand als Hooft een zekere statusverhoging doormaakten. De ene
auteur is trouwens wat dit betreft ook wat modieuzer dan de andere. Bredero is, naar
het zeggen van F.H. Matter - de enige die grondige studie heeft gemaakt van de
muzikale kant van diens liederen - wat behoudender dan Hooft en gebruikt, naast
‘airs de cour’ en oude melodieën, vooral ook melodieën uit de doopsgezinde sfeer
benevens die van een paar psalmen. Starter daarentegen is modieuzer dan Bredero
en zelfs dan Hooft en heeft bovendien een, gezien zijn Engelse komaf begrijpelijke,
voorkeur voor Engelse ‘ayres’.
Hooft zelf, om naar hem terug te keren, richt zich in de volgende jaren steeds
duidelijker op het ‘air de cour’. In 1626 werden twaalf van zijn liedjes, geschreven
tussen 1614 en 1622, gepubliceerd in het bundeltje Minne-plicht ende
Kuysheyts-Kamp. Daarvan ontbreekt bij één de melodie-aanduiding en twee zijn
geschreven op dezelfde wijs. Van de overige tien melodieën komen er vier voor in
één van de negen bundels Airs de différents autheurs mis en tablature de luth par
Gabriel Bataille, die tussen 1608 en 1621 verschenen bij de uitgever P. Ballard in
Parijs, te weten: ‘Aux plaisirs aux delices bergeres’ (bij het lied ‘Amaril, hadjck hair
wt uw tujtjen’), ‘Belle qui m'avez blessé’ (bij ‘Oorlogh oorlogh’), ‘C'est trop courir
les eaux’ (bij ‘Ghij die met heerlijckheidt’ en ‘Maintenant les Dieux ont quitté les
cieulx’ (bij ‘Amaryl had lang’). Twee andere zijn eveneens recente Parijse hits, nl.
‘Pourquoy me fuyez vous cruelle’ (bij ‘Waer henen Amaril’) en ‘Je voudrois bien o
Chloris’ (bij ‘Wrange Amaril’). Twee zijn van de hand van Caccini, nl. ‘Phillide
mia, se di beltá’ (bij ‘Heilighe Venus, die 't roer houdt aller harten’), een melodie
die dezelfde is als het hiervoor al genoemde ‘Vollez petit Archer droict a Madame’,
en ‘Amarilli mia bella’ (bij ‘Kraft met smeeckende geluyen’). Eén, nl. ‘Questa dolce
Sirena’ (bij ‘O Phebus fiere proncker’), komt voor in de bundel Balletti a cinque
voci di Gio-Giacomo Castaldi, waarvan vanaf de jaren negentig in Antwerpen
verschillende uitgaven verschenen. En één tenslotte, ‘Amarilletje mijn vriendin’ (bij
‘Klaere, wat heeft 'er uw hartje verlept’) is waarschijnlijk van Engelse herkomst. Uit
de jaren daarna zijn nog slechts drie liedjes van Hooft bekend, twee met Franse
melodieaanduiding, waarvan er één in elk geval een ‘air de cour’ is en één nog niet
is geïdentificeerd, en één met een ongeïdentificeerde Italiaanse wijs.
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Zo zien we in het eerste kwart van de zeventiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden
hetzelfde gebeuren als enige decennia eerder in Frankrijk. Daarbij zullen soortgelijke
inzichten over de samenhang van muziek en poëzie als indertijd aangehangen werden
door de dichters van de Pléiade, een rol hebben gespeeld. Het is bekend hoe grote
invloed hun literaire opvattingen en gedichten gehad hebben op de vernieuwing van
de Nederlandse lyriek. Dat geldt met name voor Heinsius en Van Mander, en in
tweede instantie ook, zij het minder, voor Vondel, Hooft en Bredero, dat wil dus
zeggen voor die dichters die Pers aantrekt in zijn liedboekuitgaven.
Daarbij bleef het lied lied: bestemd om te worden gezongen. Waarschijnlijk echter
speelt dit zingen zich niet meer af in de herberg of veerschuit, maar in de salons van
de statige grachtenhuizen en wordt het gedaan door jongelui - en waarom niet ook
ouderen? - die, hoewel geen beroepsmusici, toch wel degelijk enige muzikale vorming
hadden gehad als behorend tot hun algemene ontwikkeling, kortom muziekliefhebbers
als Van der Burgh en Brosterhuijzen, Maria Tesselschade Visscher en Francisca
Duarte, om enkele namen te noemen uit Hoofts vriendenkring. Zij moeten het zijn
geweest die de vele bundels ‘airs de cour’ kochten die te koop lagen in de
Amsterdamse boekwinkels en de melodieën kenden waarnaar Hooft, Bredero, Vondel
en Starter verwijzen.
En daarmee komt dan de tweede factor die van invloed kan zijn geweest op de
vernieuwing van de vroeg zeventiende-eeuwse lyriek in het vizier. Immers, al die
Franse, Italiaanse en Engelse bundels bevatten teksten van toenmalige mode-auteurs,
méér dan van de Pléiade-dichters of hun directe navolgers. Het lijkt niet
onwaarschijnlijk dat de Nederlandse lieddichters ook van die teksten de invloed
hebben ondergaan en dat de vernieuwing in stijl en toon die in hun werk valt te
signaleren in ieder geval gedeeltelijk daarop terug te voeren is. Onderzoek daarnaar
is nog niet gedaan. Alleen bij Hooft is in enkele gevallen aangewezen dat hij zich
ook door de woorden van een door hem gekozen lied heeft laten inspireren.

4 De veranderende verhouding tussen muziek en dichtkunst
De overgang van een zang- naar een leescultuur heeft, in elk geval mede, te maken
met de toenemende professionalisering van de muziekbeoefening. Naarmate ook in
Nederland professionele componisten zich gingen werpen op het ‘air de cour’ - en
daarbij gebruik maakten van bestaande teksten -, hielden de dichters op liederen op
bestaande wijsjes te schrijven. Weldra was er vrijwel geen dichter van formaat meer
die het lied nog hanteerde als belangrijke kunstvorm. Tegelijkertijd was er ook van
de kant van de dichtkunst
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sprake van een toenemende ernst met betrekking tot wat men zag als literaire waarden.
‘Literatuur’ diende geleerd te zijn en belerend en te pronken met mythologie of
tenminste met geraffineerde taal schoonheden. Een liedje van Hooft, geschreven op
een deuntje dat hem, zoals hij aan Huygens schreef, ‘in't oor quam kittelen’
(Briefwisseling, dl. 2, p. 50) voldeed niet meer aan de muzikale en ook niet meer aan
de literaire norm. Het kon slechts als kunst overleven óf door te dienen als tekst voor
een nieuw te schrijven compositie, óf door te gaan functioneren als taalkunstwerk,
en dat wil dus zeggen als leestekst.
Wat we, om bij dit laatste te blijven, zien ontstaan is een manier van omgaan met
deze liederen die tot op de dag van vandaag heeft standgehouden en die ertoe heeft
geleid dat wij wel beschikken over ettelijke op close reading en filologische
tekstinterpretatie berustende studies over het taalaanbod in, bijvoorbeeld, Hoofts ‘Sal
nemmermeer gebeuren’, maar niet over een uitgave van dit lied met de oorspronkelijke
muziek erbij.
Om de voltrekking van deze scheiding tussen muziek- en literatuurbeoefening te
illustreren, wil ik twee gevallen aanvoeren uit de correspondentie van Hooft met
respectievelijk Constantijn Huygens en de Haarlemse priester Joan Albert Ban. Het
eerste geval betreft de kwestie van het metrum, waarover Hooft en Huygens in 1623
met elkaar discussieerden.
Om beider standpunten te kunnen begrijpen is het nodig te weten dat Huygens een
uitstekend componist was. Hooft daarentegen moet wel enige muzikale vorming
hebben gehad, maar was geen musicus. Zelf zegt hij dat hij zich ‘wel voor eenen
vuurigen beminder, maar geen' kenner der zelve ken[t]’ (Briefwisseling, dl. 3, p.
411). Beiden gaan er van uit dat poëzie gezongen moet kunnen worden. Huygens
benadrukt dat het juist daarom nodig is in gedichten een vast metrum zonder al te
veel afwijkingen aan te houden. Dat vooral omdat het anders moeilijk zou worden
verschillende strofen, waarin de nadruksaccenten verschillend over de regels zijn
verdeeld, te zingen op eenzelfde melodie. Hooft ziet dat bezwaar niet zo. De wat
grotere vrijheid die de Franse dichters in dat opzicht plegen te nemen - en waarover
Huygens harde woorden spreekt -, leidt volgens hem allerminst tot maatloosheid en
wel omdat zij wel degelijk 't gelejde der ooren' volgen. Verderop komt hij ook met
een voorbeeld van een liedje waarin regels met een verschillende metriek toch op
dezelfde muziekmaten gaan:
Bij exempel:
die schand en schie mij nemmermeer
sprack Gerrit van Velsen tot sijnen landsheer.
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Dese twee regels weeten alle de hujslujden [d.i. boeren] op eener wijse te
zingen. Nochtans is d'eerste van vier jamben, de tweede van een jambe in
laest, al de rest amphijbrachi.
Hij erkent echter Huygens' grotere muzikale competentie volmondig door daar aan
toe te voegen:
Maer hierinne onderwerp ick mij sijner E wettenschap gaerne met een'
blinde gehoorsaemheit.
Huygens' repliek op dit punt in zijn ‘Weder-antwoord’ is veelzeggend:
Konnen de Huijsluijden onder malkanderen smaeck en genoeghen
vinden inden ouden DEUN VAN VELSEN, ick laet de kraeij- en de kraeijen
verheugen; maer den He Hóóft sal ick blijven trachtende deses [d.i. in deze
kwestie] onder mijne gesintheijt te trecken; [...] (Hooft, Briefwisseling,
dl. 1, resp. p. 864, 866 en 869)
Met andere woorden: voor domme boeren is het versje goed genoeg, maar de heer
Hooft zou met zo'n rammelende verhouding van tekst en muziek geen genoegen
horen te nemen.
Basis van het geschil is echter niet zozeer het verschil tussen heer en boer, maar
tussen componist en tekstschrijver. Eigenlijk bestond dat verschil ook al tussen de
Franse ‘airs de cour’ en de Nederlandse liederen van Hooft c.s. Immers, de Franse
bundels waar de Nederlandse lieddichters hun melodieën uit haalden, waren in de
eerste plaats muzikale produkties van professionele componisten. Wel bestonden er
ook in Frankrijk verzamelbundels waarin geen muzieknotatie voorkwam, maar daaruit
kan men in Nederland moeilijk de nieuwste Franse wijzen hebben geleerd. Maar wat
in Frankrijk een compositie was met alle theorie en systematiek van dien, was voor
Hooft niet meer dan een deuntje. Zijn standpunt in de metriekdiscussie is begrijpelijk
vanuit de situatie van iemand die een wijsje in zijn hooft heeft en daarop een tekst
schrijft.
Muziekmaten zijn immers aan elkaar gelijk in duur. De moderne talen echter,
zoals het Nederlands en het Frans, hebben geen duur-, maar een nadruksaccent. Een
lettergreep waar de nadruk op valt, hoeft niet langer te duren dan een lettergreep
waarbij dat niet het geval is, en in de muziek hoeft het woordaccent dan ook helemaal
niet samen te vallen met een langere duur van de betreffende noot. Zelfs is het, binnen
zekere grenzen, heel goed mogelijk meer, of minder, lettergrepen binnen dezelfde
maat te zingen, of meerdere maten op één lettergreep. Hooft laat hier het gehoor
beslissen en wijst dan ook op de praktijk van het zingen.
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In de meer professionele muziekbeoefening echter gaat ook het ritme, dat
teweeggebracht wordt door muzikale nadruksaccenten, een rol spelen en dan wordt
het wél belangrijk woordaccent en muzikaal accent met elkaar in overeenstemming
te brengen. Voor Huygens is het soort ‘deuntjes’ waar Hooft op doelt, de ware musicus
en dus - vanuit de conceptie van de eenheid van poëzie en muziek - de ware dichter,
onwaardig. Zijn standpunt is des te begrijpelijker als men in aanmerking neemt dat
hij één van de eersten was die de manier van componeren van het ‘air de cour’ in
Nederland beoefende. Het is namelijk juist in die manier van componeren dat de
metriek en het ritme een belangrijke rol spelen.
Bij dit laatste punt sluit het tweede geval dat ik wil behandelen aan. Dit betreft de
gevolgen van de invoering van de homofone manier van componeren voor de
verhouding tussen tekst en muziek.
Tot zeker het derde decennium van de zeventiende eeuw heerste in het muziekleven
van de Republiek het polyfone vocale madrigaal. Een enkele maal werden voor deze
composities ook wel Nederlandse teksten gebruikt. Zo verscheen in 1603 in Leiden
bij Jan Jansz Orlers een bundel Hollandsche Madrigalen van Cornelis Schuyt op
teksten van verschillende anonieme dichters, waaronder niemand minder dan Daniël
Heinsius en, misschien, Jan van Hout. De madrigalen die Jan Pietersz Sweelinck
componeerde waren op Franse en Italiaanse teksten. Maar later in de eeuw schreef
Cornelis Tymensz Padbrué madrigalen met als teksten de Kusjes van Janus Secundus
in de vertaling van Jacob Westerbaen (1631), Vondels Kruisbergh (1640) en enkele
reien van diens tragedie Peter en Pauwels, en gedichten van onder andere Barlaeus,
Vondel en Westerbaen in de twee bundels 't Lof Jubals (1643 en '45).
In al deze gevallen is sprake van reeds bestaande gedichten. Een uitzondering
vormen alleen de Madrigalia van Joannes Stalpart van der Wiele die Nederlandstalige,
religieuze bewerkingen zijn van wereldlijke Italiaanse madrigalen.
Met het doordringen van het ‘air de cour’ in de Nederlandse muziekproduktie gaat
zich nu ook daarin de situatie voordoen dat de componist zijn muziek op bestaande
poëzie schrijft. Dat is dan ook wat er gebeurt met een aantal liederen van Hooft, die
door Joan Albert Ban, een relatie van Huygens, op muziek wordt gezet, niet volgens
de wijsjes waarop ze oorspronkelijk waren geschreven, maar met nieuwe composities.
De Franse ‘air de cour’-componisten hadden een manier van componeren
ontwikkeld, die erop gericht was op muzikale wijze uitdrukking te geven aan de
emotionele inhoud van de teksten. Men deed dat door middel van de melodie en door
middel van de metriek en ritmiek, dat alles op basis van een zich lineair ontwikke-
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lende melodielijn. Deze stijl triomfeerde in 1602 met de publicatie van Le nuove
musiche van de Florentijn Giulio Caccini. In Nederland schijnt inderdaad Huygens
de inaugurator van deze soort muziek te zijn geweest. Zijn Pathodia Sacra et Profana
Occupati, op Latijnse psalmen en Italiaanse en Franse teksten van Giambattista
Marino en hemzelf, werden in 1647 in Parijs uitgegeven, maar dateren van veel
eerder. In de jaren '30 formuleerde Ban, mogelijk op instigatie van Descartes, een
theorie over de emotionele uitdrukkingsmiddelen van muziek. Het is om zijn ideeën
daaromtrent vorm te geven dat hij onder andere een zestal teksten van Hooft uitkiest
om op muziek te zetten. In 1642 zullen deze samen met composities op een gedicht
van Maria Tesselschade, een gedicht van Huygens en twee gedichten (respectievelijk
op Hooft en op Huygens) van hemzelf, gepubliceerd worden in zijn bundel
Zangh-Bloemzel, Dat is, Staeltjes van den zinroerenden zangh.
Het zal duidelijk zijn dat een componist die in zijn muziek uitdrukking wil geven
aan de inhoud van de betreffende liedteksten, zich enigszins diepgaand met die inhoud
moet bezighouden. Ook Ban doet dat en het aardige is dat hij zijn interpretaties in
een brief meedeelt aan Hooft, zodat wij daar nu nog kennis van kunnen nemen.
Al eind 1640 had Ban enkele van zijn composities op teksten van Hooft aan de
dichter gestuurd, die hem daarvoor met een beleefd, maar weinigzeggend briefje
bedankt had. Ruim een jaar later, op 3 april 1642, schrijft Ban weer. Hij is bezig een
uitgave voor te bereiden van zijn composities op Nederlandse teksten en nu heeft hij
onlangs een exemplaar van de uitgave van de Gedichten van 1636, bezorgd door
Jacob van der Burgh, in handen gekregen en tot zijn schrik moeten constateren dat
de teksten van Hooft die hij voor zijn composities uitgekozen had, daarin enigszins
anders staan afgedrukt. Dat was trouwens niet zo verwonderlijk, want zelf had hij
slechts de beschikking gehad over onbetrouwbare afschriften
welk groot gevaer hadden geleden in woorden, tael, ende verstandt,
door veele verscheijde naeschrijvinge: [...]
Zelfs had hij
om haer zinrijkheijdt, mij ernstelijk bekoorende, die selffde herschreven,
ende herstelt, zoo als mij dochte de meijninge van den Zanghmaeker naest
te zijn.
Hij heeft de teksten nu enigszins teruggecorrigeerd, maar niet helemaal, want hier
en daar heeft hij
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een sylab bij gevoeght, zoo ik meende dat de klinktallen, ende den
rijmloop beter zoude glijen, ofte vloeijen, tot mijn geluijden.
Vervolgens komt hij dan met interpretaties van twee van de betreffende teksten
waar Hooft wel heel vreemd van opgekeken zal hebben. Daar is het zo duidelijk
erotische liedje ‘Hoogher Doris’, waarvan de eerste strofe (in de versie van Ban, die
trouwens maar weinig verschilt van Hoofts origineel) als volgt luidt:
Hoogher, Doris, niet, mijn gloedtje,
Spaer uw' krachjes wat op my.
Al te zoet, is de lieffelijke lieffelijke ly,
Daer ik flaeuwende los in gly.
Die lachjes,
Die klagjes
By draghjes,
Die daghjes,
Die nachjes,
Dat alderzoetste zoetje
Mengen moetje
Met een roedtje,
Oft ik stik aen lekkerny.
(Zangh-Bloemzel, p. A 2 recto)

Ban schrijft daarover:
Dat dit alleman van lichaems lieffden will beduijden, dat wijst ons aen,
dat alleman alle de lijdinge [d.i. hartstocht], ofte overvallen zijns gemoedts,
niet en kent. [...] De lieffde werdt de voorste aller lijdingen genaemt [...]
dogh gramschap woont daer ook ontrent. Ende ten is altoos geen schoon
weder in de harten van die gene, die doorluchtigh werden genaemt.
En in het speelse ‘Waer heenen Amaril’ ziet hij
zulke diepzinnige geleerdheijdt, dat ze den mensch eerder van malle
zinlijkheijdt zouden raeden, als daer toe lokken; [...]
Aan het slot van zijn brief vraagt hij Hooft beleeft of hij de teksten zoals ze nu
zijn mag uitgeven, want als hij ze geheel en al zou moeten corrigeren, zouden ze niet
meer overeenstemmen met de muziek die hij er op geschreven heeft. Niets tekent
misschien méér de veranderde relatie tussen tekst en muziek dan deze laatste woorden.
Hooft maakt er overigens ook geen probleem van en schrijft terug:
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Oft UE. hier en daar, een silbe afsnoeit of inent, des kreun ik mij weinigh:
al zoud' het ook den zin zwakken; wen het dien slechts niet verleemt [d.i.
verlamt]. (Hooft, Briefwisseling, dl. 3, p. 402-403 en p. 411)
Voor Ban zijn Hoofts liederen ‘zinrijke’ teksten, waarvan hij de diepzinnige
betekenis in zijn composities wil uitdrukken: kunst met een grote K. Maar voor Hooft
wáren liedjes dan wel kunst, maar ze zijn toch in de eerste plaats liedjes gebleven.
En, ach, liedjes schrijf je op een deun en daarbij val je niet op een woord.

5 Slot
Ergens tussen 1625 en 1650 houden liedjes op kunst te zijn. In de talloze populaire
liedboekjes komen wel liedjes van Hooft en andere renaissancedichters voor, maar
al staat hun naam er nu dan ook meestal onder, in dié context zijn het er niet minder
gebruiksteksten om. Mooie, de hoogwaardige inhoud waardige, uitgaven van liedjes
zijn er niet meer, laat staan dat een dichter van naam met een eigen bundel liederen
voor het voetlicht zou treden.
Poëzie wordt: gedichten. Daar staan wel eens, als in de uitgave van Hoofts
Gedichten van 1636, teksten tussen die geschreven zijn op een wijs. Maar binnen
zo'n context zijn ook die ‘literatuur’ en als zodanig in de eerste plaats bestemd om
te worden gelezen, ook al zal er bij menig lezer nog wel een deuntje ‘in 't oor gekitteld’
hebben. Daar een muzieknotatie bij geven zou de indruk wekken dat men inderdaad
met ‘liederen’ te maken had. Maar liederen zouden anno 1636 uitgebalanceerde
composities behoeven in plaats van deuntjes. Dat is het soort muziek dat Huygens
en Ban op het oog hebben voor Hoofts teksten. En dat is wat Hooft niet op het oog
heeft wanneer hij zijn ‘liedekens op zangmaet’ gesteld wil zien door Van der Burgh
en Brosterhuijzen. Vandaar ook dat juist Van der Burgh, die een eminente
muziekkenner was, voor dat laatste niets voelde.
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Van liederen van Hooft uitgevoerd door het gezelschap Camerata Trajectina bestaat
een grammofoonplaat met de titel Oren aan Hooft. Liederen en liedjes van Pieter
Corneliszoon Hooft (VNM R81002). Van hetzelfde gezelschap verscheen onlangs
ook Bredero Amsteldammer. Liederen uit het Groot Lied-Boeck (VNM R86003). Van
de Pathodia Sacra et Profana Occupati gezongen door Elly Ameling en Max van
Egmond is een plaat uitgebracht door Emi-Holland (5N/165-25634/35).

Het woord aan de lezer

110

Schrijven voor vrienden; lezen over de schouder
door M.A. Schenkeveld-van der Dussen
Bij het thema ‘werk en lezer’ is het te verwachten dat bestudering van het genre
dichtbrief een bijdrage aan de discussie leveren kan. In het geval van de dichtbrief
doet zich immers wel heel nadrukkelijk het probleem voor van de rol van de lezer.
De brief is in principe aan een bepaalde adressaat gericht en op een bepaalde adressaat
afgestemd. Hoe en waarom kan het genre dan bij een breder lezerspubliek
functioneren? Dat is één vraag, en een andere is die naar de zin van de bij uitstek
literaire vormgeving, die van een gedicht, voor het in de eerste plaats op
vertrouwelijke communicatie gerichte genre van de brief.
Aan het genre is in Nederland nog maar nauwelijks enige aandacht besteed. Het
zal dus nodig zijn dat ik behalve het specifieke probleem van de communicatie in
de dichtbrief ook anderszins het onderwerp enigermate introduceer. Ik doe dat aan
de hand van een corpus briefgedichten dat niet de pretentie heeft volledig te zijn,
maar dat wel een behoorlijke mate van representativiteit vertoont voor de bestreken
periode. Dat corpus begint bij Lucas de Heere en loopt tot Poot. Er behoort verder
werk toe van Roemer Visscher, Hooft, Bredero, Vondel, Six van Chandelier,
Focquenbroch en Vollenhove. Uiteraard kan ik in dit kader niet al het materiaal
presenteren, maar zal ik me tot enkele grepen eruit moeten beperken. Ook komen
niet alle soorten dichtbrieven aan de orde. Centraal staat de familiaire brief, en aan
bijvoorbeeld de liefdesbrief die in de Franse traditie van de elegie staat, zal ik geen
aandacht geven.
In principe zijn dichtbrieven ‘echt’, dat wil zeggen niet-fictioneel, maar in een
specifieke situatie door een reële schrijver gericht aan een reële adressaat. Dat is
zonder enige twijfel het geval bij de dichtbrief van Coornhert die tot in onze tijd
bewaard is gebleven in zijn oorspronkelijke vorm, dus met adres, verzegeling en al.
Zo gemakkelijk wordt het ons verder in de literatuurgeschiedenis niet gemaakt. In
het overgrote deel van de gevallen is de echtheid niet te bewijzen, maar alleen
aannemelijk te maken. Het zal dan ook blijken dat er ‘graden van echtheid’ bestaan
die vaak ook wel weer te maken hebben met het probleem van de ‘tweede’ lezer, de
latere lezer over de schouder. Veel meer nog dan bij prozabrieven het geval kan zijn,
zelfs wanneer de schrijver daarvan er rekening
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mee houdt dat zijn brieven ook wel anderen dan de eerstbedoelde adressaat onder
ogen zullen komen, zijn de auteurs van dichtbrieven erop bedacht behalve ‘epistolair’
ook ‘literair’ bezig te zijn. Dat blijkt ook wel daaruit dat de schrijvers zélf vaak voor
publikatie hebben gezorgd, soms achteraf bij bundeling van hun poëzie, maar soms
ook al snel na het schrijven van hun brief.
Ik zal niet alle gevallen van mijn corpus bespreken wat betreft die ‘graden van
echtheid’ maar er een paar saillante uitlichten. In de Poëzy van Vollenhove is een
bijeen behorend stel dichtbrieven opgenomen die te maken hebben met Vollenhove's
verblijf in Engeland als predikant bij een gezantschap aldaar in 1673. De eerste brief,
gedateerd 21 augustus 1674, is afkomstig van een collega-predikant Simonides. Na
de openingsformule die een betuiging van vriendschap bevat, komt hij aan zijn
eigenlijke brief toe. De situatie in Den Haag is goed. Het lieve vaderland maakt het
beter door het optreden van de Oranjevorst (= Willem III); we hebben de overwinning
behaald al was de prijs hoog: het zou te ver voeren om alle namen van de gesneuvelde
‘braefste helden’ te vermelden en bovendien is mijn pen niet gewend aan ‘heldenstof’
(= epiek). Ook de broederpredikanten doen hun best, en met de kerk gaat het goed
behalven dat uw stem
Soo seer gewenscht, niet klinkt in ons Jerusalem.

Maar dan daalt Simonides naar een wat huiselijker niveau af. Uw zuster Anna is
‘geboeit met liefdezelen’ en denkt dat dat wel blijvend zal zijn. En dan volgt wat de
inleiding tot een afscheidsformule lijkt: ‘Hier hielt mijn zang schier op’ maar dan
heeft de correspondent toch nog een verrassing in petto:
Maer wacht gy noch wat nieuws? hier kryt een jonge pop,
Of popje: luister toe. ô blyste maer van allen!
Uw lieve huisvriendin is in de kraem bevallen,
En laet de werelt sien een braven jongen zoon.

Is de volgorde die van algemeen belangrijk naar onbelangrijk of heeft Simonides
zijn vriend door de opbouw van deze brief een klein beetje willen plagen? Hij heeft
het nieuws over de geboorte zeker niet pas gehoord toen hij al aan het schrijven was
want hij vertelt ook nog dat hijzelf de jonge Samuel gedoopt heeft. De geboorte werd
toch zeker niet als bagatel beschouwd: Simonides knoopt er hartelijke wensen en
vrome overpeinzingen aan vast. In een geval als dit blijkt het verleden weer
raadselachtig en de vraag wat er nu precies onder die domineespruiken omging, blijft
onbeantwoord.
Het antwoord van Vollenhove is niet minder curieus. Hij schrijft
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per kerende post en vertelt dat hij de brief ontving nadat hij 's ochtends een kerkdienst
had geleid. Hij bedankt de vriend voor de fraaie poëzie die zijn ‘afgesloofden geest’
heeft verkwikt, en loopt dan het gegeven nieuws even langs: alles goed met de
vrienden, de toestand in Den Haag naar wens, een overwinning behaald, Oranje wijs
en moedig, mijn zuster op het punt in het huwelijk te treden, ‘mijn lieve bedtvriendin
in 't kinderbedt zo wel/ Gelegen op haar’ tydt van enen Samuel' en die dan door u in
Gods verbond ingelijfd. Graag stuurt hij op zijn beurt goede wensen en dan volgt
daarvan een rijtje met onder meer:
De Hoogste zeegne door gewenschte huwlyxloten
U altyt milder, met uw waarde bedtgenoot.
Of scheitze 'er uit? zo dale in uw Mariaas schoot
Die zegen ruim zo milt.

Trivialer kan het haast niet. Als uw vrouw geen kinderen meer kan baren, ‘scheitze
'er uit’, dan hoop ik dat uw dochter het zal doen. Vervolgens krijgt Vollenhove's
brief een wat ander karakter en doet hij verslag van wat er allemaal aan interessants
in Engeland is te beleven. Het gedicht eindigt met een lof op Den Haag en
afscheidsformules.
De epistolariteit is hier duidelijk. Er worden nieuwtjes uitgewisseld tussen vrienden
en de correspondent die op reis is, biedt een verslag van het vreemde land. Ook de
herhaling die Vollenhove geeft van de door Simonides gegeven punten, is typisch
brievig. Men bevestigt aldus in een schriftelijke situatie dat men de correspondent
begrepen heeft. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze brieven niet als
echte brieven verzonden en gelezen zijn. Maar toch. Hoe echt is echt? In de gedrukte
tekst van Vollenhove's brief komt een uitgebreide voetnoot voor waarin de schrijver
een heleboel geleerde bijzonderheden weet te vertellen over o.a. Windsor Castle en
de Engelse geschiedenis. Die noot zal toch niet in de originele brief gestaan hebben?
Bovendien is de brief in de gedrukte tekst van een Vergiliaans motto voorzien en
ook dat wijst meer op literariteit dan op epistolariteit. Hier doemen de ‘lezers over
de schouders’ op en de tweede intentie van de auteur.
De vraag naar de echtheid dringt zich nog meer op in een brief van Vondel aan
Hooft. Ook die is in het buitenland geschreven, nl. vanuit Scandinavië. De brief is
ons in een planodruk overgeleverd en aan het eind daarvan staat de informatie ‘In
de Sont 1628’. Dat ziet er authentiek uit. En de brief bevat meer authentieke trekjes.
Vondel vertelt over Kopenhagen en over de politieke situatie in deze fase van de
dertigjarige oorlog. En ook de slotregels maken een levensechte indruk als de dichter
uitspreekt graag terug naar huis
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te willen en naar zijn vrouw te verlangen, en nog eens met verdriet terugkijkt op het
verlies van zijn begin 1628 gestorven broer Willem.
Maar daar tussenin? Daar staat een visioen beschreven. Eind mei op zijn reis door
Nedersaksen, ‘door bosschen droef van loof’ gebeurde de dichter in de vroege morgen
(‘Het was nocht dagh nocht nacht’) iets vreemds. Hij ontmoet een vrouw die al gauw
de ‘Duytsche Vryheyd’ blijkt te zijn die vlucht naar Nederland om daar bij Frederik
Hendrik bescherming te vinden.
Vondel weet zijn visioen psychologisch heel aannemelijk te maken. Hij vertelt
zelf dat hij veel had gepeinsd over de politieke situatie en dan is een droom als deze
begrijpelijk. Maar toch is hier meer literatuur dan werkelijkheid aanwezig. Juist de
eerste adressaat zal onmiddellijk gemerkt hebben wat hierachter zat. De ‘bosschen
droef van loof’ zullen Hooft aan zijn eigen ‘wouden droef van groen’ uit Baeto
herinnerd hebben en nog frappanter is de omschrijving van de vroege ochtend die
Hooft precies zo gebruikt had in zijn dichtbrief aan de Kamer ‘In liefde bloeyende’
van 1600, waarin hem eveneens in een visioen een vrouw was verschenen.
In dit geval is dus de context echt, de brief als zodanig ook echt, maar een groot
deel van de inhoud is literatuur geworden. Het wekt dan ook geen verbazing dat deze
brief, mede om zijn politieke boodschap, als pamflet apart gepubliceerd is in 1628.
In de reeks dichtbrieven van Poot is eveneens een wisselende graad van echtheid
vast te stellen. De meeste ervan zijn aan een bepaalde adressaat in een bepaalde
situatie geschreven: er wordt bedankt voor een toegezonden boekgeschenk, of voor
een financiële ondersteuning. Eén brief bevat zelfs een huwelijksaanzoek aan de
vader van de beminde. Maar er zijn ook teksten bij waar de reële situatie alleen maar
in zeer ruime zin ter zake doet, zoals de brief aan Jan Oudaan waarin Poot op
allegorische wijze zijn leven als een reis vertelt, of een brief aan Jan Buis Egbertszoon
waarin hij een schets van zijn ‘fortuin’ geeft. En nog verder af van een specifieke
situatie staat de ‘Algemeene Brief’. Die is niet tot een bepaalde adressaat gericht
maar aan iedereen, aan de lezer van de bundel Gedichten 11 dus. Het verschil tussen
de eerste lezer en de lezer over de schouder is daarmee weggevallen. De tweede lezer
wordt echter wel als intimus toegesproken. Zelfs gruwelijke details van
zelfvernedering worden hem niet onthouden, maar ook krijgt hij te horen hoe de
dichter tenslotte toch in overgave aan God op vergeving van zijn zonden vertrouwt.
Maar deze ‘Algemeene Brief’ is toch duidelijk een uitzondering op de regel, zij het
een veelzeggende, waar ik later nog op terugkom. Overigens is het boeiend om Poots
praktijk even in verband te brengen met zijn theorie, al was het maar omdat hij een
van de weinige dichters in Nederland is geweest die zich over

Het woord aan de lezer

114
het genre dichtbrief hebben uitgelaten. Welnu, als Poot er in zijn ‘Aen den lezer’ bij
de bundel Gedichten. Tweede Deel (1728) over schrijft, legt hij niet de nadruk op de
‘echtheid’ ervan, maar op de ongedwongenheid van de presentatie:
In deze Gedichten, en misschien wel voornamentlyk in de geene die ik
Brieven noem en den voorrang in dit Werk gewonnen hebben, hangen, in
alle mogelyk juist niet, maer, ik beken het zelf, wel in sommige, de zaeken
zoo wat los aeneen: zulxdat d'eene rede of onrede, zoo gy 't hebben wilt,
hier en daer vry wat praetachtigh uit d'andere schynt voort te komen, en
somtyts ook waerlyk zoo voorkomt. Doch dit meen ik hieromtrent een
wei-

De speciaal voor Poots Gedichten. Tweede Deel (1728) door F. van Bleyswyk ontworpen
titelprent voor de afdeling ‘Brieven’.
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nigh tot myne verschooning te dienen: Brieven bevatten meest een'
gemeenzaemen praet onder gemeenzaeme vrienden, en die behoeft, dunkt
my, juist zoo vierkant en als in den winkelhaek niet te staen. Het is daerin,
myns oordeels, genoeg als men zyne meening zoo maer ront en eenvoudigh
weet te openbaeren: en zulx heb ik zelfs door vernuften waerby ik in geen'
eenen aessem, ja op geen' eenen dagh te noemen ben, zien waernemen.
Met formuleringen als deze sluit Poot zich aan bij gangbare opvattingen over de
familiaire brief, zoals die al in de Oudheid vorm gekregen hadden, en in zijn
dichtbrieven zelf zijn ook sporen van bijv. Horatius' epistulae die juist ook zo door
informele presentatie gekenmerkt worden, zichtbaar. Ook hierop kom ik nog terug.
Maar terug naar de epistolariteit, want al is bij Poot de band tussen de brief en een
specifieke situatie losser geworden, dat tast het principe van de ‘Sitz im Leben’ die
het genre heeft, niet aan.

Epistolariteit
De meest voor de hand liggende middelen om een gedicht als dichtbrief kenbaar te
maken, zijn aan het begin en eind ervan te vinden. De dichter probeert op zijn manier
dezelfde conventies te hanteren als de ‘echte’ briefschrijver, om dezelfde redenen
trouwens. Meestal wil men direct duidelijk maken voor wie de tekst is bedoeld en
van wie hij afkomstig is, waar de schrijver zich bevindt en wanneer de brief is
geschreven. Het grootste kunststuk op dit gebied heeft wel Coornhert geleverd in
zijn al eerder genoemde dichtbrief. Met de aanhef had hij het niet zo moeilijk. Met
een ‘vruntlyke Holtene’ in de eerste regel was hij al klaar. Maar datering en
ondertekening kostten wat meer moeite; daaraan heeft Coornhert de hele laatste strofe
van zijn gedicht opgeofferd:
Gedaen den tweeden dach der zevender maand, even
alsmen telde vijftienhondert thienmaal zeven,
om eens tsamen af te weeven
t'web van kennis, als eerst by u gescooren//wert.
Midler tyt zende ick u, godtsoeckende mensche
zalige rust tot een wensche
in Christo, dats inden wech, daer nyemant verlooren//wert.
In hem bemindt u
Ver Coornhert.

Op dezelfde manier werkt Focquenbroch soms. In de aanhef verwerkt hij de naam
van de adressaat, en vaak weet hij zijn brieven
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af te sluiten met Fok of Focquenbroch, soms aan het eind van een fraaie conventionele
beleefdheidsformule, in dit geval gecombineerd met de aanwijzing van het adres wat in de praktijk niet zo handig is.
En die man,
Die het schryft
Die verblyft
Van Heer N. [= Duist]
(Thans gehuist
In het oud
Doch herboud
Logement,
Daar men schend
Meenig beurs,
Van Seigneurs)
Vriend en knecht,
Dat's gezegt
Zonder jok,
Meester Fok.

Toch is deze manier van doen in mijn materiaal eerder een uitzondering. Meestal
proberen de dichters niet zo precies de feitelijke gegevens binnen de brieftekst zelf
te verwerken. Hoe het bij een eventuele échte verzending in zijn werk is gegaan
weten we niet. Het overgrote deel van de brieven is ons eerst overgeleverd in de
literaire, gedrukte vorm, een enkele keer als plano, meestal in de bundels van de
dichters. De brieven zijn daar herkenbaar doordat er ‘brief’ boven staat, vaak ook al
met de aanduiding tot wie de brief gericht was. De afzender hoeft niet vermeld te
worden in die context: die is al gegeven door het feit dat de brief in de bundel van
de dichter staat. In Vondels plano echter staat de naam er wél onder, dus buiten de
brieftekst, zoals dat met de ondertekening vaker het geval is. We mogen aannemen
dat bij verzonden dichtbrieven dezelfde handelwijze is gevolgd.
Belangwekkender is natuurlijk de adressaat. Bij Vondel staat die erboven en dat
is de meest gebruikte methode omdat die de dichter ontslaat van het probleem de
naam ook nog eens in de tekst te verwerken, laat staan het adres - dat zal allemaal
op de omslagkant gestaan hebben. Dateringen werden vaak niet vermeld, maar als
dat wel het geval is, staan ze onder het eigenlijke tekstgedeelte. Plaats van afzending
wordt alleen verwerkt wanneer die interessant is, met name bij reisbrieven.
Samenvattend kan men dus zeggen dat de dichters zich wel houden aan de
conventies van de brief met namen, plaatsen en daterin-
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gen, maar dat ze dat niet zo erg formeel doen, en zich met aanduidingen tevreden
stellen. Toch dragen deze conventies in hoge mate bij aan het effect van de echtheid
en directheid van de brief. Het is onmiskenbaar dat de tekst in eerste instantie voor
een bepaalde persoon in een bepaalde, vaak met tijd en plaats aangegeven context
bedoeld was.
Behalve deze formele gegevens die erop duiden dat het om een brief gaat, zijn er
ook wel secundaire brieftrekjes. Een signaal is de - voor een dichter toch altijd wat
merkwaardige maar in brieven heel gebruikelijke - tournure: ‘ik weet niet wat ik
schrijven zal’, zoals we die bij Vollenhove en Bredero tegenkomen. Ook epistolair
doen de goede wensen aan die aan het eind vaak worden uitgesproken voor de
adressaat en zijn familie. Maar afgezien van dit soort zaken, is er inhoudelijk niets
aan te geven dat een gedicht als dichtbrief kenmerkt, of beter gezegd, het is juist
kenmerkend voor het genre dat inhoudelijk alles kan.

Een dichtbrief van Bredero als voorbeeld
In de bundel Nederduytsche Rymen die in 1620 voor de eerste maal is verschenen,
na de dood van de dichter dus, komt een reeksje brieven voor, in proza en in poëzie.
In de druk van 1622 is die reeks nog uitgebreid met enkele brieven waarover de
uitgever blijkbaar pas later de beschikking heeft gekregen. Een daarvan wil ik wat
nader bespreken. Het opschrift luidt: Antwoordt op den brief van Jacob Barthout
Feris soons Brief (sic!). De brief begint al heel weinig epistolair met een
muzenaanroeping:
Ghy negen-zangsters kloeck, op Helicon geseten
[...]
Schrandert mijn doffe gheest

Pas in regel 7 komt de adressaat (‘ô Jacob Bart-houts zoon!’) naar voren, wanneer
Bredero zich afvraagt of hij met zijn schamel werk wel voor de dag zal durven komen.
Maar de ontvangen ‘Broederlijcke Brief’ noopt hem toch daartoe. En dan komt hij
langzaam op gang. Uitgangspunt zijn tal van complimenten voor het ontvangen
schrijven: de wijsheid en begaafdheid van de schrijver straalden erin door. Daar kan
ik niet tegenop, en de complimenten die u mij in uw brief hebt gegeven, weet ik te
relativeren. En dit uitgangspunt leidt dan tot een overpeinzing in het algemeen over
de gevaren van de roemzucht en vleierij. We zijn hiermee tot regel 53 gevorderd.
Tot hiertoe was de brief zeer hooggestemd, echt een brief van literatoren onder elkaar
die over de dingen des levens nadenken. Het vervolg is dan ook verrassend. Eerst
komt er een slottoop.
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Iacobe, goede nacht, mijn eygen saecken roepen
My tot de schilder-kunst, en die tot soet gewin

Nog een keer wordt de kennis die de rijmerij brengt gerelativeerd tegenover de ware
door God geschonken wijsheid. Ook weet de dichter zijn zinspreuk te pas te brengen:
‘Wil Godt, hy kan 't verkeeren’ en dan volgt weer een toop die het eind van de brief
schijnt aan te kondigen:
Voorts weet ick waerde vrundt niet wat ick schryven sal.

Maar dan komt er toch nog het een en ander: u weet dat ik vaandrig ben geworden,
want daar hebt u me al mee gefeliciteerd in uw brief. Van mijn kant wens ik u toe
dat u gauw bruidegom zult worden en dat ook uw zuster in haar huwelijk gelukkig
zal zijn. Dan nog wat goede wensen voor de adressaat en zijn ouders, en dan nog
eens:
Hier mede vrient vaert wel, ick weet niet meer te schryven
Als dat ick hoop u vrund van eeuw tot eeuw te blyven.

Onderaan de brief staan de feitelijke gegevens. De afzender: ‘Geschreven by uwen
goetwillighe en toeghedane G.A. Bredero. 't Kan verkeeren’; en de datering ‘In
midd'somer Anno 1613’. Zo levert deze brief een tamelijk ongelijkmatige tekst op,
die gaat van hooggestemde literatuur tot mededelingen van nogal triviale aard. Niet
minder dan twee maal deelt de dichter die er toch verstand van moet hebben - en dat
blijkens het eerste deel van zijn tekst ook heeft - hoe de pen te hanteren, mee dat hij
niets meer weet. Welnu, dat is typisch voor de brief. Het genre vraagt om trivialiteit
en vertrouwelijkheid. Wat zelden te vinden is in Renaissancepoëzie, vindt men hier:
aandacht voor het persoonlijke, het huiselijke, en dat niet per ongeluk, maar expres.
Bredero had natuurlijk heel goed kunnen stoppen na regel 53 of daaromtrent, maar
dan was zijn gedicht geen dichtbrief geworden. We zagen hetzelfde bij Vollenhove
en zijn correspondent die elkaar huiselijke bijzonderheden schreven, voor niemand
interessant dan voor de adressaat en de schrijver zelf.
Maar er zit aan Bredero's brief natuurlijk ook die andere kant, die hooggestemde,
belerende. Deze brief is ook ‘literatuur’. Dat bewijst de aanhef, die zoals gezegd,
weinig briefachtigs heeft, maar die Bredero nu juist heel goed ontleend zou kunnen
hebben aan de al eerder genoemde brief van Hooft aan de Kamer ‘In liefde bloeyende’
die hij (later) als lid van de Kamer wel onder ogen zal hebben gekregen. De eerste
niet gedrukte maar wel aan de Kamer verzonden versie daarvan begon ook met een
muzenaanroeping, en pas
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daarna, bij r. 15 kwam de wending tot de kamerbroeders tot stand. De dingen van
het gewone leven treden bij Hooft niet zo op de voorgrond maar iets ervan is toch
ook wel zichtbaar aan het slot als hij na het visioen het verlangen naar huis, naar
‘ouders en naer neven’ ter sprake brengt.
Er zit dus spanning in het briefdicht: het wil vertrouwelijk zijn, maar het moet ook
een inhoud van een zeker belang hebben. De verhouding kan wisselen: soms is de
inhoud zo dominant dat er van het briefkarakter weinig overblijft, en soms is de
inhoud zo particulier dat de algemene waarde verloren gaat. Maar meestal zitten de
brieven ergens tussenin en dat geeft ze hun eigenaardige charme en hun
uitzonderlijkheid in de Renaissanceliteratuur, althans wat die persoonlijke trekken
betreft. Ik zal daarop nog verder ingaan, maar eerst geef ik een korte
literair-historische excursus over de traditie van het briefdicht om een en ander in
een kader te plaatsen.

Literair-historische excursus
Het briefgedicht is allesbehalve een in de Renaissance uitgevonden genre, maar gaat,
als zo vaak, terug op de klassieke Oudheid. Het zou het kader van dit opstel verre te
buiten gaan wanneer ik hier de geschiedenis en de verschijningsvormen van de
klassieke ‘epistulae’ zou gaan behandelen. Ik zal alleen enkele gegevens naar voren
brengen die van belang zijn voor de thematiek die in mijn beschouwing over de
dichtbrief centraal staat, namelijk de relatie tussen schrijver, eerste lezer en lezers
over de schouder. Aparte theorie over het briefgedicht uit de Oudheid, en daarbij
aansluitende beschouwingen uit humanistische kring, ken ik niet, maar wel zijn
notities uit de beschouwingen over de brief in het algemeen ook voor de dichtbrief
relevant. Ook hierbij beperk ik me tot wat in het voetspoor van Cicero de familiaire
brief genoemd wordt in tegenstelling tot de officiële ambtelijke brief. In die familiaire
brief staat het vriendschappelijk contact centraal. Men definieert de brief graag als
een gesprek tussen afwezigen. In zo'n gesprek wisselt men nieuwtjes uit, en kunnen
er grapjes gemaakt worden, maar zelfs als er niets te schrijven zou zijn, dan nog
wordt dát geschreven om nu juist dat gewenste contact tot stand te brengen. Het
motief van ‘de vriendschap’ speelt een belangrijke rol, en dat wordt vaak
gethematiseerd. Het feit dat de brief als gesprek op afstand wordt gezien waardoor
aanwezigheid in de geest tot stand wordt gebracht, brengt uiteraard ook met zich
mee dat er een familiaire stijl in wordt gehanteerd. Toch sluit dat niet uit dat ook in
de familiaire brief over serieuze aangelegenheden wordt gesproken, maar daarbij
moet zorgvuldig vermeden worden dat er hetzij droge informatie wordt gege-
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ven of te wetenschappelijk wordt gefilosofeerd. Alles moet in het kader van het
gesprek tussen vrienden gevat blijven. De theorievorming in de Renaissance volgt
de klassieke voorschriften. Vossius bijvoorbeeld behandelt de brief in het kader van
de lage en middenstijl. In die stijl behoren de familiaire brieven geschreven te worden.
De inhoud mag op publieke of op privé zaken betrekking hebben, maar niet over
diepzinnige kwesties gaan, ‘de mysteriis naturae’ of ‘de disputationibus acutis’. Een
brief moet ook niet al te lang wezen, dat zou haar te dicht in de buurt van een echte
verhandeling kunnen brengen. Wat de stijl betreft verlangt ze de dagelijkse
omgangstaal, de taal die we gebruiken, zoals Seneca dat zegt, als we met elkaar lopen
te praten. In de studie van Van den Berg over Nederlandse brievenboeken kan men
nalezen dat deze klassieke en op de klassieken gebaseerde denkbeelden ook
verspreiding in de Nederlanden hebben gekregen.
De hier naar voren gebrachte motieven en gedachten over de brief hebben ook
hun neerslag gevonden in de dichtbrieven in de Oudheid, met name die van Ovidius
en Horatius. Ovidius schreef zijn brieven in een specifieke situatie, nl. toen hij als
balling in het verre Pontus leefde en via de zogeheten Epistulae ex Ponto contact
met zijn familie en vrienden in Rome onderhield. De thematiek van zijn brieven is
om die reden betrekkelijk beperkt. Daarom kies ik als voorbeeldig auteur niet hem
maar Horatius die twee boeken dichtbrieven heeft doen verschijnen. Hij heeft zelf
voor de publikatie van zijn twee boeken Epistulae zorg gedragen en alleen al door
het feit van die publikatie te kennen gegeven dat hij deze teksten het waard vond
door een breder publiek gelezen te worden. De inhoud geeft daar vaak ook alle
aanleiding toe. Zo is brief I,1 een essay over de stoïsche deugd die geconfronteerd
wordt met de wijze van leven in Rome waar men alleen maar op geldverdienen
gericht is. Op het eerste gezicht ziet de tekst er niet erg briefachtig uit. Weliswaar
begint het gedicht met een aanspraak tot Maecenas, maar een erg specifieke
openingsformule voor een brief is dat toch niet. Aan het eind zijn helemaal geen
epistolaire afscheidsformules te vinden. De epistolariteit moet blijkbaar ergens anders
gezocht worden. In de eerste plaats in de persoonlijke manier waarop het onderwerp
aan de orde wordt gesteld: Horatius gaat uit van zichzelf. Hij vertelt hoe hij nu hij
ouder geworden is, de smaak in de luchtige lyrische poëzie verloren heeft en zich
liever met serieuzer zaken bezighoudt. In de tweede plaats heeft de manier waarop
hij zijn onderwerp behandelt, zonder zware betoogtrant, strakke ordening, met
anekdotes, met tafereeltjes, met sprekend ingevoerde personages, te maken met het
briefachtige karakter van de tekst. Horatius houdt geen verhandeling over de deugd,
hij spreekt er genoegelijk over, met een vriend. Behalve deze algemene brieven waaronder uiteraard de Epistula
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ad Pisones, als Ars poetica het meest bekend is geworden - bevatten de boeken
epistulae ook meer huiselijke teksten, bijv. ep. I,4 gericht tot collega-dichter Tibullus.
Horatius vraagt hem wat hij aan het schrijven is, lijkt hem wat op te beuren en nodigt
hem uit voor een bezoek: hij zal Horatius dan aantreffen als een tevreden dik varkentje
uit de kudde van Epicurus. En ep. I,5 is een uitnodiging voor een maaltijd gericht
tot iemand die het heel druk heeft. Hij moet zijn zaken maar even laten rusten en via
de achterdeur zijn cliënten ontvluchten. Horatius belooft dat alles goed schoon en
verzorgd zal zijn, al kan hij geen verfijnde delicatessen beloven. Torquatus moet nog
wel even laten weten hoeveel gasten hij meebrengt. Tussendoor staan wat luchtige
levenswijsheden over het nut van de wijn en de noodzakelijke zorg voor ontspanning.

De vriendentoon
Met zijn dichtbrieven heeft Horatius de toon voor het genre gezet. Uiterlijke
kenmerken als het noemen van een adressaat of het uitspreken van slotwensen kunnen
als signaal functioneren dat de tekst als dichtbrief bedoeld is, maar literair is uiteraard
veel interessanter de ongedwongen manier waarop de uiterst diverse inhoud van de
dichtbrief onder woorden wordt gebracht, en wel als een tekst voor een vriend. De
soort vriend kan nog wel iets preciezer omschreven worden als een ‘geleerde’ of
‘geletterde’ vriend. Dat ligt ook voor de hand: wie een dichtbrief kan en wil schrijven
behoort als vanzelf tot dat selecte groepje en richt dit soort teksten alleen aan
gelijksoortige adressaten. Stilistisch brengt dat schrijven voor een vriend, dat schrijven
alsof er een gesprek gevoerd wordt, een eenvoudige, huiselijke stijl met zich mee.
Maar schrijven voor gelètterde vrienden stelt blijkbaar weer andere eisen. In de
Nederlandse briefdichten zie ik wel een huiselijke inhoud soms, maar van een
informele stijl is meestal niet veel te merken, al valt hier bij gebrek aan vooronderzoek
alleen intuïtief iets te noteren. Is het geciteerde ‘Of scheitze 'er uit?’ van Vollenhove
een poging om de losse toon van de brief te treffen? Het zinnetje staat toch wel in
een context vol literaire perifrasen: kinderen heten ‘huwlyxloten’, een vrouw een
‘bedtgenoot’. Mijn indruk is dat men toch in het algemeen stilistisch gezien de
literariteit boven de epistolariteit heeft laten prevaleren. De huiselijkheid van de
mededelingen lijkt eerder gecompenseerd dan geaccentueerd te worden door de stijl.
Toen ik hierboven omschreef dat Bredero in zijn brief bedankte voor de complimenten
in verband met zijn vaandrigschap, was dat wel erg droog voor de fraaie zin:
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Dat ick de Princen vaan, hier loffelijck mach voeren,
Dat weet ghy in u brief wel kunstigh aen te roeren.

Poot is eigenlijk de enige bij wie de stijl opvallend aan het genre is aangepast. Niet
doordat hij aan één stuk een ondichterlijk, droog, prozaïsch jargon zou hanteren.
Integendeel, ook hij bezigt de gebruikelijke dichtertaal vol perifrasen, beelden en
stijlfiguren. Maar opvallend is dat hij steeds weer op stijlbreuken aanstuurt, steeds
weer door een gewoon woord of een triviale zinswending te gebruiken, de lezer, de
vriend, op een huiselijk niveau terugbrengt. De ‘Algemeene Brief’ die, zoals ik
hierboven aangaf, nu juist de meest epistolaire kenmerken van een specifieke adressaat
en een specifieke briefsituatie mist, staat vol met deze epistolaire stilistica. Eén
voorbeeld moet volstaan:
Want door veel melkens, veel verwelkens en veel bouwens
Vergaert men overvloet, van honger meen ik trouwens.

Een mooi evenwicht tussen familiariteit en literariteit is niet door iedere Nederlandse
dichtbriefschrijver bereikt. Soms lijkt de balans tussen vriendschap en informatie
naar de ene of andere kant door te slaan. De al genoemde dichtbrief van Coornhert
bijvoorbeeld moge een kunstige verwerking van de epistolaire gegevens laten zien,
inhoudelijk is het gedicht een droge tekst over nogal ingewikkelde verstechnische
zaken die, zo zou men denken, nu juist niet voor behandeling in een ongedwongen
briefvorm in aanmerking kwamen. Al had Coornhert het voorbeeld van Horatius om
een poetica in briefvorm te schrijven, hij is er dan toch niet in geslaagd dat op dezelfde
ontspannen manier als zijn voorbeeld te doen.
In andere gevallen lijkt er bijna een breuk te liggen tussen het deel van de brief
dat aan de literaire kant van het genre recht moet doen en het deel waarin de
vriendschap aan bod moet komen. Noch Bredero, noch Vollenhove lijken erin
geslaagd te zijn beide elementen werkelijk te integreren. Veel beter slaagt daarin
bijvoorbeeld Six van Chandelier, niet voor niets een groot bewonderaar en kenner
van het oeuvre van Horatius. Zijn dichtbrief aan Theodore Dodeur mag een model
in het genre heten. De epistolariteit komt op verschillende manieren tot haar recht.
Omdat het hier om een reisbrief gaat, is de tamelijk uitgebreide omschrijving van de
plaats van verzending, in casu de kust bij Gibraltar, volkomen begrijpelijk. Er volgen
wat zakelijke mededelingen over de verzending van brieven en het eventueel verloren
gegaan zijn daarvan. Maar die zakelijke informatie blijkt bij goed lezen het begin
van een brief waarin het thema brief en briefcontact vanuit verschillende
gezichtspunten wordt behandeld, maar zo ongedwongen dat het eigenlijk niet op-
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valt. Misschien zijn er brieven verloren gegaan, zo meldt de scribent, maar dat brengt
hem niet aan het twijfelen aan de vriendschap van Dodeur die ook toen ze elkaar nog
geregeld zagen, zo trouw was. Nu moet de brief voor het contact zorgen. Er volgt
dan een kleine excursus over het verschijnsel brief - door Six ‘naa Latyn’, dus volgens
een (neo)latijnse bron, helaas niet door mij gevonden - opgesteld. De excursus leidt
tot een nieuw onderwerp: klacht over te weinig ontvangen brieven. Six zelf, zo
verzekert hij, is heel trouw en zorgt ook voor adequate verzending, te weten over
zee. Langs die weg over zee is al eerder een brief aan Dodeur verzonden en dat is
de reden dat er nu weinig te schrijven valt. Dat compenseert Six door het dan maar
in rijmvorm te doen en door bovendien wat andere poëzie mee te geven. Een
bijkomend voordeel is dat de teksten - nu immers in tweevoud aanwezig - dan niet
verloren gaan, zoals dat zojuist helaas gebeurd is; en dan komt er een nieuw verhaal
over knecht Jan die het zo druk had met de paarden dat hij een brief is vergeten. Dat
geeft ook nog wat aanleiding tot moralisaties. Hoe dan ook, het verlies van mijn brief
zou ik betreuren, net zoals ook Cicero het jammer vond toen brieven van hem per
ongeluk verscheurd waren. Wanneer de correspondent wil antwoorden, dan graag
de post naar ‘Toskaanens zeestad’ (Genua) sturen, want daarheen gaat Six nu op
weg. Hij hoopt en wenst voor zichzelf, het vaderland, vrienden en moeder het beste
en neemt met die wens afscheid.
Een overzicht als deze doet aan het origineel uiteraard geen recht. Ik hoop alleen
dat men eraan kan zien hoe Six - duidelijk op het voorbeeld van Horatius gericht,
maar met een eigen invulling - kans ziet op een ongedwongen manier zijn brief te
vullen met persoonlijke mededelingen, een verhaaltje, een informatief stukje, een
paar moralisaties, wat complimenten aan de trouwe vriend, en dat allemaal, heel
knap, opgehangen aan het thema brief.

Ter afsluiting
De familiariteit en literariteit, oftewel het vriendschappelijke en het dichterlijke
mogen dan niet altijd geïntegreerd zijn, het blijven toch de twee centrale kenmerken
van de dichtbrief. Wat is daarbij nu, en dat is dan de laatste vraag, de rol van de
lezer-buitenstaander? Wat heeft hij met name te maken met al die persoonlijke
mededelingen, waarom moet hij lastig gevallen worden met een benoeming tot
vaandrig, het huwelijk van een zuster, het aangeven van een nieuw adres? Wie die
vragen zo stelt, gaat uit van de dominante poetica in de zeventiende eeuw. Ik haal
daarbij nog maar eens de
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al zo vaak geciteerde uitspraak van W.A.P. Smit aan: ‘Tot in de lyriek toe zien wij
[...] hoe de Renaissancedichter zijn persoonlijke ondervindingen en gevoelens herleidt
tot en omvormt naar het algemeen-geldende om ze zodoende te integreren in het
universele’. Deze opmerking heeft een uiterst nuttige functie vervuld door de erin
vervatte waarschuwing zeventiende-eeuwse gedichten niet als romantische
documenten van zelfexpressie te lezen. Maar toch kan het moderne onderzoek er
ook wel weer vraagtekens bij plaatsen. Behalve de hier geschetste poetica van het
algemene en universele, is er ook een poetica van het particuliere en bijzondere
geweest. Daarin is bij uitstek ruimte voor het genre van de dichtbrief. Dan moet niet
gevraagd worden waarom een lezer met al zulke persoonlijke details lastig gevallen
moet worden, maar integendeel hoe het komt dat hij blijkbaar wordt verondersteld
er belang in te stellen. Het antwoord lijkt me te zijn dat de lezer de rol van vriend
krijgt en dat het hem als zodanig wordt gegund in de vriendenkring van de dichter
binnen te treden. Het briefdicht straalt intimiteit uit en aan die intimiteit mag ook de
‘tweede lezer’ deel hebben. Voor een leesmoment is hij welkom in de vriendenkring
van de dichter, voor een leesmoment is hij dan - uiteraard - geïnteresseerd in het wel
en wee van de schrijver en zijn familie. Er is geen ander genre waarin persoonlijke
details en zelfs trivialiteiten zo'n duidelijke plaats krijgen, en dat niet per ongeluk
maar nu juist omdat het bij de dichtbrief hoort. Vanuit dat perspectief kan het genre
bij een beschouwing van de zeventiende-eeuwse literatuur bepaald niet gemist worden.
Het geeft een opening naar een soort poëzie die in die tijd zelf nog zeldzaam is maar
waarvoor later meer ruimte zal komen. Een poëzie met een nauw contact tussen
schrijver en lezer, culminerend in de slotstrofe van ‘Voor wie dit leest’ van Leo
Vroman:
Lees dit dan als een lang verwachte brief
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat u door deze woorden werd gekust:
ik heb je zo lief.
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Lezersbrieven aan De Hollandsche Spectator
door P.J. Buijnsters
1
Hoewel er al dikwijls gewezen werd op de lezersbrief als wezenlijk ingrediënt van
het achttiende-eeuwse spectatoriale tijdschrift, bestaat er geen specifieke studie over
dit verschijnsel, althans wat Nederland betreft. Zelfs Van Effens Hollandsche
Spectator (1731-1735) is nooit uit dat gezichtspunt bekeken, terwijl de receptievraag
toch beslist niet van vandaag of gisteren dateert.
Dit opvallend manco moet wel iets te maken hebben met de dubieuze status van
de lezersbrieven in onze spectators. In heel wat gevallen immers ligt het gefingeerde
karakter er duimendik bovenop. Zulke brieven reflecteren op zijn best een beoogde
lezer, maar kunnen nauwelijks dienen als indicatie voor werkelijke lezersreacties.
Echter ook wanneer die twijfel aan de echtheid niet gewettigd lijkt, ontbreekt
meestal het overtuigend bewijs: de autograaf. Daardoor weten we praktisch nooit of
de spectatoriale auteur een hem toegezonden brief heeft geretoucheerd en zo ja, in
welke mate dat is geschied. Een en ander heeft mij wel eens tot de gedachte gebracht
dat er helemaal geen Nederlandse brieven in handschrift aan een achttiende-eeuwse
spectator bekend zouden zijn. Dat nu is niet waar. Wie bijvoorbeeld het boekje van
H.Th. de Booy, Grepen uit twee eeuwen geschiedenis der Maatschappij tot Redding
van Drenkelingen 1767-1967 (Amsterdam 1967) raadpleegt, vindt daar in facsimile
afgedrukt een brief, gedateerd 6 sepember 1767, die door kapitein Rochus Krijne
aan het spectatoriale weekblad De Philosooph werd gericht. Deze brief (waar De
Philosooph overigens niet publiek op reageerde) bevindt zich nog in het archief van
genoemde Maatschappij. En zo zullen er bij voortgezet onderzoek wellicht meer
specimen uit onze archieven of bibliotheken tevoorschijn komen. De kans echter om
handgeschreven brieven aan De Hollandsche Spectator te vinden lijkt minimaal.
Van Effens vriend en biograaf P.A. Verwer heeft er al tevergeefs naar gezocht. Maar
voor een onderzoek als hier beproefd hebben we voldoende aan de in De Hollandsche
Spectator gedocumenteerde lezersreacties met het commentaar daarbij van de
anonieme auteur (Van Effen) zelf.
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Justus van Effen, uit De Hollandsche Spectator, tweede druk.
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Onze vraagstelling is drieërlei:
1 Hoe verliep de correspondentie met De Hollandsche Spectator nu feitelijk, in
materiële zin dus?
2 Wat leren ons de ingezonden brieven over aantal en kwaliteit van de
correspondenten?
3 Tenslotte, in welke relatie stond de spectator-schrijver tot zijn lezerspubliek?

2
De Hollandsche Spectator werd gedrukt en uitgegeven bij Hermanus Uytwerf
(1698-1754), wiens boekwinkel gevestigd was aan het Rokin bezijden de Beurs te
Amsterdam. In totaal verschenen er 360 nummers, van 20 augustus 1731 tot 8 april
1735; aanvankelijk eenmaal per week op maandag, sinds 31 december 1731 (nr. 20)
tweemaal per week op maandag en vrijdag. Wie op het gebodene schriftelijk wilde
reageren wist waar hij terecht moest: ‘Het Adres aan den Hollandschen Spectator,
is by den Drukker dezes Hermanus Uytwerf’ (HS, deel IV, 17-11-1732, p. 178).
Normaal gesproken werden bij het particulier brievenvervoer in Nederland in de
achttiende eeuw de brieven ongefrankeerd verzonden. De portikosten waren dus voor
de ontvanger. Maar de spectators wensten natuurlijk uitsluitend reeds betaalde brieven
in ontvangst te nemen. Anders zouden zij op hun onderneming dik toeleggen. Het
posttarief verschilde van stad tot stad. ‘Zelfs gold somtijds over hetzelfde traject in
beide richtingen verschillend port.’ Zo kostte de verzending van een brief uit
Amsterdam naar Brielle in 1735 vijf stuiver, maar in omgekeerde richting slechts
drie stuiver. Niettemin was ook dat nog de dubbele prijs van een losse aflevering
van De Hollandsche Spectator: 1½ stuiver. Deze relatief hoge bestelkosten hebben
misschien wel enigszins als een rem gewerkt, maar blijkbaar juist niet op de
onvermijdelijke malloten. De Hollandsche Spectator verwonderde zich tenminste
over ‘de geldverkwisting der heel-, half- en kwartgeleerden, die zig niet ontzien
somtyds drie stuivers en meer aan port te geven voor een brief’, waarvan de inhoud
waardeloos was (HS deel V, nr. 122, 26-12-1732, p. 10).
‘Heer Spectator’ stond er meestal bovenaan de brief, en dikwijls ook: ‘Aan den
geleerden Heer Spectator’ (deel VIII, nr. 240, 12-2-1734, p. 233). Dat zich achter die
Hollandsche Spectator de bekende Justus van Effen verborg, zullen enkelen uit zijn
naaste omgeving, onder wie zijn vriend Uytwerf, geweten hebben. Anderen kunnen
het hebben vermoed. Maar voor het grote publiek bleef Van Effens anonimiteit tot
het eind toe gehandhaafd. Dat kon te gemakkelijker, omdat de auteur al in 1732 naar
's-Hertogenbosch was ver-
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huisd, waar hij het ambt van ‘Kommies by 's Lants Magazijnen van Oorlog’ had
gekregen. Slechts van tijd tot tijd kon hij (met verlof van de Raad van State, waaronder
zijn ambt ressorteerde) naar Amsterdam reizen om met Uytwerf over De Hollandsche
Spectator te overleggen. Hun verhouding was vriendschappelijk ofschoon geenszins
amicaal. Uytwerf bezat wel volmacht om bij afwezigheid van Van Effen alle brieven
aan de spectator te openen. Op gezette tijd werd alle binnengekomen post door een
knecht van Uytwerf bij Van Effen ‘t'huis gebracht’(deel V, nr. 122, 26-12-1732, p.
11). Het is niet duidelijk of hier op diens adres in Den Bosch dan wel in Amsterdam
wordt gedoeld. Vermoedelijk toch wel het laatste. Maar het kan bijna niet anders of
de regelmatige afwezigheid van de spectator-schrijver moest tot communicatiestoornis
leiden. Herhaaldelijk vernemen we dan ook in het blad, dat briefschrijvers geduld
moesten oefenen. Een snelle reactie van de kant van de spectator was een
zeldzaamheid.
Natuurlijk kon Van Effen zijn correspondenten nooit rechtstreeks antwoorden
zonder zijn anonimiteit op te heffen. Alle communicatie verliep hetzij via uitgever
Uytwerf, hetzij publiekelijk via De Hollandsche Spectator, soms door een combinatie
van beide media. Zo lezen we aan het slot van nr. 226 (25 december 1733): ‘Een der
Correspondenten, die eenige vaerzen den Spectator heeft toegezonden, kan antwoord
op zynen brief by den Uitgeever doen afhaalen, mits vertoonende de eerste Dichtregel
van 't grootste Gedicht.’ Een enkele maal richtte ook Uytwerf zich via De Hollandsche
Spectator tot een bepaalde correspondent: ‘Den Schryver van den Brief aan den
Rhyn, gelieve te weten dat den Schryver van den Spectator prezent niet te Amsterdam
is, maar dat zyn Brief aan hem ten eersten zal worden gezonden’ (HS, deel V, nr. 122,
26-12-1732, p. 16). Uytwerf moet, toen hij deze brief van 23 december 1732
openmaakte en las, gemerkt hebben dat spoed geboden was. En zo vond ook blijkbaar
Van Effen zelf, want reeds in nr. 124 (2 januari 1733) volgde zijn antwoord.
Het verdient aandacht dat niet alleen de spectator maar ook zijn correspondenten
zich in anonimiteit hulden. Slechts in enkele gevallen werd er een opening geboden
naar de ware identiteit van betrokkenen. Zo bevat nr. 245 (1 maart 1734) een met
A.B. ondertekende lezersbrief, waarbij volgend postscriptum: ‘Zo haest ik deezen
brief in een uwer papieren zie, zal ik u, doch buyten de zelven, myn naem en
woonplaets bekend maeken.’ Omgekeerd toonde ook de spectator zich eenmaal
bereid om voor een bepaalde correspondent zijn masker af te werpen. In nr. 84 (15
augustus 1732) dankt hij een onbekende ongewoon hartelijk voor zijn toegezonden
gedicht. Hij is er dermate verrukt over, ‘dat ik gansch niet ongeneigt ben, door middel
van een wederzydsche ontdekking, te bezoeken (= onder-
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zoeken), of wy beiden geschikt zyn tot eene aangename, nutte, en onverbreekelyke
vrindschap’ (deel III, nr. 84, 15-8-1732, p. 192). Als de hier bedoelde correspondent
er precies zo over denkt, kan hij zelf stappen ondernemen om met de spectator in
contact te treden. En zo gebeurde ook. De onbekende bleek niemand anders te zijn
dan de Leidse advocaat mr. Theodoor van Snakenburg (1695-1750). Van Effen kende
hem nog uit zijn eigen Leidse studentenjaren. De kennismaking werd nu hernieuwd
en groeide uit tot hechte vriendschap, zodanig dat Snakenburg in 1732 als borg voor
Van Effen optrad en hem nog op zijn sterfbed in Den Bosch bezocht.
Snakenburg was niet de enige correspondent van De Hollandsche Spectator met
wie Van Effen in persoonlijk contact kwam. Hetzelfde gebeurde met de Amsterdamse
advocaat Jacob Elias Michielsz (1698-1750) en met Van Effens latere biograaf Pieter
Adriaansz Verwer (1696-1757), die onder het pseudoniem Mennophilus enkele
bijdragen aan De Hollandsche Spectator leverde. Deze enkele voorbeelden bewijzen,
dat het briefverkeer tussen de spectator en zijn lezers toch niet helemaal een
schimmenspel was. Van Effen hield er enkele vrienden aan over, die hemzelf, zijn
gezin en zijn werk in ere hielden.

3
Nog in de voorrede tot deel 1 (die feitelijk een narede bij de gebundelde boekuitgave
was) klaagde Van Effen over de geringe respons op zijn onderneming. Hij had
verwacht, ‘dat jonge Schryvers, begerig de regte waardy van hun geest te kennen’
hem hun proeven in rijm en onrijm zouden hebben toegezonden. Dat zou toch dé
manier zijn geweest om zonder gezichtsverlies de smaak van het publiek te testen.
De Hollandsche Spectator kon dan als springplank dienen voor aankomende talenten.
Maar daar was nog niets van terecht gekomen. En wie de oorzaak daarvan zocht in
het feit dat de spectator geen gebruik van het toegezondene had gemaakt, moest wel
begrijpen dat alleen goede kopij welkom was. Als die werd toegestuurd, beloofde
de spectator onmiddellijke plaatsing.
Ten bewijze van zijn goede wil drukte de spectator al in het begin van deel 11 in
nr. 34 (22 februari 1732) een lezersbrief af, ‘en zulks niet zo zeer om de byzondere
fraiheid van die Missive, als wel om eens een staaltje te geven van 't onbegrypelyk
begrip, waar mede zomtyds luiden lezen, en oordeelen’ (p. 25). Er waren al veel
eerder zogenaamde lezersbrieven in De Hollandsche Spectator verschenen, maar we
mogen aannemen dat het hier in elk geval om een authentiek schrijven ging. De
spectator roept althans uitgever Uytwerfaan als getuige voor die echtheid. Des te
harder moet daarom bij de be-
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trokken correspondent én bij andere lezers de scherpe reactie van de spectator zijn
aangekomen. Van Effen doet geen moeite om zijn irritatie over zoveel wanbegrip te
verbergen ‘Hoor, Myn Heer, leer des aangaande eens iets van my; op een andere tyd
zal ik graag eens weder iets van U leeren’ (hetzelfde nummer, p. 30). Terecht of niet
terecht, zo'n repliek vormde nu niet bepaald een aanmoediging om met deze spectator
in discussie te treden. In nr. 55 (5 mei 1732) volgde nog een meer algemene
reprimande van De Hollandsche Spectator aan die lezers die achter elk negatief
karakter meteen concrete personen uit hun omgeving zochten (deel II, nr. 55, 5-5-1732,
p. 193). Misschien komt het toch vanwege Van Effens vinnige kritiek dat zijn lezers
zo lang een afwachtende houding aannamen. Volgens eigen getuigenis van de schrijver
duurde het tot nr. 56 van 9 mei 1732, eer hij een bruikbaar vertoog van een
correspondent kon afdrukken. ‘Dit vertoog heeft de Heer Van Effen my meermael
gezegt de eerste bystant geweest te zyn, dien hy zakelyk genoten had’(P.A. Verwer,
Het leven van Mr. Justus van Effen, p. CXIX).
Pas tegen het eind van het derde deel, in nr. 84 (15 augustus 1732), kwam de lang
gehoopte wending ten goede. Van Effen bekent dat hij wel eens was gaan twijfelen
aan het succes van zijn spectator, die hij ‘tot nu toe bykans zonder hulp en zelfs
zonder de minste aanmoediging’ voor den dag had moeten brengen. De ‘vadzigheid’
van de Nederlandse schrijvers had hem verbaasd. Want terwijl hij met correspondentie
van ‘bloedbeulingen’ (sukkels) overstelpt werd, ontving hij nauwelijks lezersbrieven
waarmee iets te beginnen viel. ‘Zulks benam my den moed.’ Maar tot zijn grote
vreugde bespeurde hij nu tekenen die erop wezen, dat zijn ‘neerslagtig vermoeden’
ongegrond was: ‘van alle kanten komen (thans) geestryke schryvers te voorschyn,
die achting voor myn werk toonen, (en) my aanbieden in 't zelve deel te nemen’.
Ook in nr. III (17 november 1732) verklaart Van Effen, dat ‘onze frayste geesten’ de
spectator thans ‘als om stryd [...] hunne correspondentie aanbieden, en werkelyk de
vrugten van hunne arbeid mededelen’ (HS, deel IV, p. 171).
Daarmee kon De Hollandsche Spectator enigermate als zijn Britse voorganger en
als de Duitse Der Patriot uitgroeien tot een meermanszaak. Inderdaad steeg het aantal
bijdragen van medewerkers voor zover bekend, na het derde deel met sprongen. Ter
vergelijking volgt hier een tabellarisch overzicht. Dit overzicht, gebaseerd op de
lectuur van de HS en van Verwers biografie, met gebruikmaking van W. Zuydams
Aanhangsel over het auteurschap der vertogen (achterin zijn proefschrift Justus van
Effen. Een bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden, Gouda 1922),
maakt geen aanspraak op volledigheid.

Het woord aan de lezer

133
Nummer
Deel I: nihil

Aard bijdrage

Gesigneerd

Auteur

56

vertoog

-

?

58

brief

Grietje Kenouil

P. Merkman

77

brief

J. Philomusus

? uit Friesland

84

gedicht

-

Th. van Snakenburg

90

gedicht

Deel II

Deel III

(Th. van
Snakenburg?)

Deel IV
99

gedicht

-

(Th. van
Snakenburg?)

103

gedicht

-

?

108

vertoog

-

Th. van Snakenburg

109

twee brieven

resp. Jacobus en
George

?

111

karakterschets
van Apathes

-

G. Schróder

brief

A. Sophophilus

?

brief

N.N.

?

brief

A:Z:

?

brief

Uw oude Vriend en Th. van Snakenburg
Dienaar

117

Thysbuurs os

-

120

proza + gedicht

Irenaeus Jocoserius (Jacob Elias
Michielsz?)

brief

C. Abderologus

113

bewerkt naar Der
Patriot, nr. 98

Deel V
122

Het woord aan de lezer

?

brief

Christofilus
Katharinus

(? uit Leiden)

brief

Docteur en droit

?

brief

D.S.A.

?

134

brief + gedicht

S.G.

G. Schróder

142

brief

Q:P:

(? uit Middelburg)

gedicht

L:V:Z:

(? uit Middelburg)

vert. gedicht

N.N.

lid van ‘Certatim’

brief

-

?

147

vertoog

John Philodemus

Jan van Rijssen

150

brief + vert. gedicht C.O.

123

145

Het woord aan de lezer

lid van ‘Certatim’

134

Deel VI
153

gedicht + brief

L.V.Z.

als nr. 142

155

verhaal

H.

?

brief

-

Lucas Pater

158

brief

-

de N.N. van nr. 111

159

vertoog + gedicht

D.L.S.

(? uit Amsterdam)

160

vertoog

N.H.K.

?

162

vertoog

-

?

brief

-

?

166

vertoog

M.W.

lid van ‘Certatim’

170

brief

Christophilus
Katharinus

als nr. 122

171

brief

Candidus Verax

?

174

brief

John Philodemus

Jan van Rijssen

176

brief

T.H.

?

183

brief + gedicht

M:W:

lid van ‘Certatim’

186

vertoog

Mennophilus

P.A. Verwer

188

brief

Japik Schietspoel

P. Merkman (?)

193

vertoog

-

Jan van Rijssen

195

gedicht

-

W. Suderman

197

brief

Apollonia

?

brief

Philobelga

?

brief

N.N.

?

199

brief

-

briefschrijver uit nr.
145

200

vertoog

-

?

204-05

brief + vervolg

Philalethes

?

208

vertoog

Dr. X.

W. Suderman

210

vertoog

Jocoserius

(Jacob Elias
Michielsz.?)

Deel VII

Deel VIII

Het woord aan de lezer

215

brief

E.S.K.Z.

?

219

vertoog

Mennophilus

P.A. Verwer

221

gedicht

xxx

?

223

vertoog

Harman Schaeroog ?

225

brief

P:H:D:

(? uit Rotterdam)

231-32

brief + vervolg

-

W. Suderman

236

vertoog

N.B.C.

?

237

vertoog

Christiaan
Soberhart

Lucas Pater

239

gedicht

-

?

brief + gedicht

K.G.

?
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Deel IX
241

2 brieven

-

dame uit Den Haag

242

vertoog

Geertje Levens

?

245

2 brieven

-

?

gedicht

-

een Delftenaar

brief

A.B.

?

249

brief

Manshoofd Kenou P. Merkman

256

brief

Sedulius Filokalus ?

brief

Absalon Culottyn

262

brief

Ignotus Philohistor ?

265

vertoog

Dr. X.

W. Suderman

269

vertoog

John Philodemus

Jan van Rijssen

273

brief

Buisman
Schietspoel

P. Merkman (?)

281

vertoog

X

W. Suderman

289, 291

allegorie

-

?

295

vertoog

John Philodemus

Jan van Rijssen

299

herderskout

-

?

304

gedicht

-

G. Schróder

317

gedicht

-

?

331

allegorie

Dr. X.

W. Suderman

337

vertoog

-

W. Suderman

338

vertoog

-

W. Suderman

?

Deel X

Deel XI

Deel XII

Zoals men ziet, nam het aandeel van de correspondenten na het tiende deel weer
sterk af. In nr. 346 zinspeelde Van Effen dan ook op voortzetting van De Hollandsche
Spectator onder een nieuwe titel - het gewone middel om de kwijnende belangstelling
van het lezerspubliek te prikkelen. Het is er echter niet meer van gekomen,

Het woord aan de lezer

ongetwijfeld vanwege de slopende ziekte waaraan Van Effen op 18 september 1735,
vijf maanden na beëindiging van zijn Hollandsche Spectator overleed.
Het lag eigenlijk in de lijn van de spectator om lezers op te wekken tot
correspondentie en correspondenten tot regelmatige medewerking. Achter de zojuist
gegeven, zeker niet volledige lijst van contribuanten mag men daarom een vele malen
grotere lijst van feitelijke briefschrijvers vermoeden. Hoeveel dat er waren valt zelfs
niet bij benadering te zeggen. Maar we hoorden Van Effen al klagen dat er legio
‘bloedbeulingen’ onder zaten.
In deel VI, nr. 165 (26 mei 1733) verschafte Van Effen in ‘een gemeenzaam praatje’
met zijn publiek nadere informatie over de
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kwaliteit van de hem toegezonden lezersbrieven. Al zijn correspondenten konden
volgens hem in drie soorten verdeeld worden: ‘Daar zyn 'er een stuk of zes wiens
medegedeelde aanmerkingen ik tegenswoordig op het bloot gezigt van hunne bekende
hand naar de drukkery zou durven zenden [...]. Het tweede slag is als een middelzoort’:
mensen met gezond verstand, maar die óf niets bijzonders te melden hebben, óf niet
schrijven kunnen. Soms evenwel maakt hij van die laatste categorie brieven toch
gebruik, hetgeen echter ‘ruim zo moeyelyk en tydverslindend (is), als zelf iets op te
stellen’. ‘Het darde, en talrykste slag eindelyk’ bestaat uit verwaande kwasten die
alleen maar kinderachtige gedachten op papier kunnen zetten. Die krijgen hier de
mantel uitgeveegd.
Na de correspondenten komen in hetzelfde onderonsje de gewone lezers aan de
beurt. Ook hen spaarde Van Effen zijn kritiek niet. Maar voor we op die relatie van
de spectator-schrijver tot zijn lezerspubliek ingaan, dient onderstreept welk een hoge
opvatting Van Effen van de lezersactiviteit had. ‘Te lezen (schrijft hij in deel 11, nr.
38, 7-3-1732, p. 57), zonder daar uit aanwas van wysheid te rapen mag zelfs geen
lezen genoemt worden.’ Om die reden volstond de spectator dan ook niet met een
oproep tot correspondentie, maar gaf tevens aanwijzingen hoe men diende te schrijven:
zo namelijk dat ‘'t gemeen er wat aan had’. HS, deel III, nr. 77, (21 juli 1732), p.
133-134: ‘Dit alleen durf ik myne Correspondenten verzoeken, dat het hen behage
ernstiglyk te over denken, dat ze eigentlyk niet voor my maar voor 't gemeen
schryven.’ De aangesprokene was niet één bepaalde lezer - in casu De Hollandsche
Spectator zelf - maar een hele lezersgroep. Dat vergaten de meeste correspondenten
wel eens.

4
Hoewel Van Effen dus steeds het belang van de lezer vooropstelde, liet hij er
anderzijds geen moment twijfel over bestaan dat hij als spectator een onafhankelijke
positie innam. Hij beschouwde zich niet als broodschrijver die zijn publiek moest
amuseren of naar de mond praten. Zijn zelfgekozen taak was die van moralist en
arbiter uit naam van een redelijk christendom. Een briefschrijver drukte het in nr.
157 van 27 april 1733 precies uit: ‘Hy (de spectator) kan aangezien, en gebruikt
worden van ieder als de algemeene raadsman van de gansche Landaard, [...] als het
middelpunt van de algemeene correspondentie van een gansch Volk’ (deel VI, nr.
157, 27-4-1733, p. 49; cursivering P.J.B.).
Juridisch mocht zo'n spectator onvergelijkbaar minder mogelijkheden bezitten dan
onze tegenwoordige ombudsmannen, zijn mo-
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rele gezag kon aanzienlijk groter worden. Voorwaarde was echter dat de spectator
een wijze middenkoers aanhield en alle extreme of particuliere standpunten vermeed.
Dankzij zijn voorlichting zou er tussen alle redelijk denkende burgers, in hoofdzaken
althans, een consensus kunnen ontstaan. En wat kon heilzamer zijn voor het
gemenebest? Geen wonder dat Van Effen, toen zijn Hollandsche Spectator eenmaal
een succes bleek, dit beschouwde als een erkenning van zijn morele leiderschap.
Niet hij hoefde zijn publiek te danken voor het debiet; nee, de lezers mochten hém
bedanken voor zijn moeite! Zelfs wanneer het blad ‘by duizenden 't gansch land door
verkogt wierd’, kon hij niet inzien ‘dat zulks my tot eenige erkentelykheid verpligten
zou’ (deel VI, nr. 165, 26-5-1733, p. 113). Het klinkt nogal uit de hoogte, maar de
spectator wilde voor geen goud een clientèleverhouding aangaan met zijn lezers.
Het liefst richtte Van Effen zich tot ‘luiden van een middelbare staat’ (deel III, nr.
68, 20-6-1732, p. 57), kleine burgers dus, die behoefte hadden aan verlichte instructie.
Voor de geleerde elite schreef de spectator niet en hij had bepaald een hekel aan de
verfranste juffertjes van de grote wereld. Op hen hadden die nuttige redeneringen
van De Hollandsche Spectator zeker geen vat: ‘'t is Duitsch (Nederlands), zeggen
ze, en ik lees men leven geen Duitsch, ik gelove ook niet dat ik het verstaan zou’
(deel I, nr. 12, 5-11-1731, p. 90). De echo hiervan beluisteren we nog in de voorrede
tot Wolff en Dekens roman Sara Burgerhart (1782), waar een jong juffertje met
opgetrokken neus uitroept: ‘Een Hollandsche Roman! Hede, ma chere [...]. Ik lees
geen Hollandsch; ik geloof ook niet, dat ik het zou kunnen lezen’. (E. Bekker, wed.
ds. Wolff, en A. Deken, Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart, 's Gravenhage
1782, dl. 1, voorrede, p. XI.) Het is - terloops - niet de enige plaats waar Van Effen
en Wolff en Deken op elkaar aansluiten.
Op grond van Van Effens eigen mededelingen mogen we aannemen, dat het lezend
publiek van De Hollandsche Spectator niet samenviel met dat van zijn vroegere
Franstalige spectators. Die laatste waren in eerste instantie bedoeld voor de hier te
lande wonende Fransen. Maar deze mensen, hoewel ‘onder ons gebooren en
opgevoed’, verstonden nauwelijks Nederlands en waren dus niet eens in staat om De
Hollandsche Spectator te lezen (deel IX, nr. 241, 15-2-1734, p. 1-2).
Waarover onderhield Van Effen zich met zijn lezers? Het hoofdaccent lag in De
Hollandsche Spectator op kwesties van moraal of praktische levensfilosofie. In
principe bestreek hij echter alle terreinen van de dagelijkse werkelijkheid. Voor de
scholing van zijn lezers tot correspondenten was vooral Van Effens taalzorg van
belang. Hij toonde steeds nadrukkelijk belangstelling voor een zuiver hanteren van
de Nederlandse taal. Zo ergens dan trad hij hier tegenover zijn correspondenten graag
in de rol van schoolmeester. Wie een brief

Het woord aan de lezer

138
vol spel- en stijlfouten aan de spectator stuurde, liep alle kans om openlijk gekapitteld
te worden. Enkele voorbeelden uit een overvloed aan bewijsmateriaal:
In nr. 158 (1 mei 1733) krijgt een ‘Duitsch Klerk’ ervan langs, omdat hij in een
toegezonden vers tegen alle regels van taal- en dichtkunde gezondigd heeft (deel VI,
nr. 158, 1-5-1733, p. 59). Van zo iemand zou men toch beter verwachten. Dat hij op
zijn minst zijn proeven eens tevoren laat lezen door een geletterde vriend. In nr. 165
(26 mei 1733) volgt een scherpe uitval tegen klungelige lezersbrieven: ‘Hoe kunje
't toch zo krom krygen, myn lieve Correspondentjes. Tragt eindelyk kennis genoeg
te krygen, om van uw eige onkunde eenig te erlangen. [...] Op wat grond kun je
(anders) in je hoofd krygen, dat je tot het maken van Spectators gerechtigd zyt?’
(deel VI, nr. 165, 26-5-1733, p. 115). In nr. 245 (1 maart 1734) drukt Van Effen een
ingezonden brief af, ‘die eer met haanenpooten en menschenbeenen (gelyk men zegt)
dan met ordentlyke letters geschreeven schynt’ (deel IX, nr. 245, 1-3-1734, p. 33).
Zelfs een compliment krijgt iets schoolmeesterachtigs, wanneer de spectator in nr.
241 (15 februari 1734) een correspondente prijst, omdat haar brief bijna geen
spelfouten telde, ‘'t geen voor een Vrouw iets buitengemeens is’ (deel IX, nr. 241,
15-2-1734, p. 1).
Nu maakte datzelfde lezerspubliek het de spectator ook niet gemakkelijk. Deels
onontwikkeld, niet gewend aan subtiliteiten, nog minder aan ironie, stapelde het
dikwijls het ene misverstand op het andere. Op hun literaire smaak viel al helemaal
geen staat te maken. Sommigen wensten uitsluitend ernstige redenatie, een grotere
groep lezers wilde niets liever dan vermaakt te worden. Wat de ene groep goedkeurde,
misprees de andere. Van Effen trok bijtijds zijn conclusies, in nr. 21 (4 januari 1732)
geïllustreerd door de versvertelling van Jaap de Molenaar: ‘ik heb voortaan den brui
van zulk gekwel./ 'k wil doen myn eigen zin’ (deel 1, nr. 21, 4-1-1732, p. 168).
Wat de toegezonden brieven betreft was er een duidelijke spelregel. De Hollandsche
Spectator behield zich uitdrukkelijk het recht voor om, als het kopij betrof, daarin
de nodige veranderingen aan te brengen. Wie hier niet mee akkoord kon gaan werd
verzocht ‘zyne Correspondentie, als voortaan vrugteloos, af te breeken’ (deel VIII,
nr. 231, 2-1-1734, p. 168).
Slechts op één punt toonde Van Effen een minzamer toelatingsbeleid: waar het
de poëzie betrof. Geen soort kopij was hem zo welkom, en om de verzenmakers niet
af te schrikken voegde hij er, veelzeggend aan toe: ‘Men vreeze niet voor een
oordeelkundig onderzoek van mynen 't wegen’ (deel III, nr. 77, 21-7-1732, p. 133).
Zelf erkende hij zijn eigen onmacht op dit gebied, wat hij overigens vooral toeschreef
aan tijdgebrek. In elk geval werd voor de dichters de deur wagenwijd opengezet.
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Uit het bovenstaande zal al genoegzaam gebleken zijn, dat de Hollandsche
Spectator-schrijver meer gevreesd en gerespecteerd dan waarlijk bemind werd.
Populariteit heeft Van Effen nooit nagestreefd. Eenmaal echter bespeurt men iets
van de ‘human touch’, een persoonlijke gemoedsreactie. In nr. 204 (9 oktober 1733)
bedankt Van Effen een van zijn correspondenten, met wie door de regelmatige
toezending van brieven een soort vriendschap is ontstaan. Deze lezer heeft hem
onlangs een smakelijke pot confituren geschonken. Nooit kon zoiets de spectator
beter van pas komen, ‘vermids eene niet min verveelende, als smartelyke maagpyn
my zeder(t) eenige tyd de lust, tot het schryven [...] benomen had’ (deel VII, nr. 204,
9-10-1733, p. 185). Het pleit voor de integriteit van Van Effen, dat hij tegelijkertijd
aan die trouwe supporter laat weten, dat diens gedichten de toets van de kritiek niet
kunnen doorstaan.
Men kan onmogelijk volhouden dat Van Effen een nauwe relatie met zijn lezers
heeft gehad. Van een wisselwerking tussen auteur en publiek zoals bij Van Effens
collega Jan van Gijsen, die zijn lezers om eten vroeg, is nauwelijks sprake geweest;
daarvoor was de intellectuele afstand te groot. Maar De Hollandsche Spectator heeft
als een andere Cats de hoge waarden van de Verlichting - redelijkheid, tolerantie,
humaniteit - vertaald naar het grote publiek. En dat is geen geringe verdienste.
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Bij Van Benthem geboekt
Een reconstructie van het Middelburgse koperspubliek in 1808*
door J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt
Inleiding
Om te beginnen enkele cijfers aangaande de lezer van nu. Hoeveel boeken gaan er
in Nederland jaarlijks over de toonbank? Volgens de SSB, de Stichting Speurwerk
betreffende het Boek, waren dat er in 1983 bijna 32 miljoen, met een gezamenlijke
waarde van een kleine 600 miljoen gulden. Dit betreft uitsluitend de zogenaamde
‘algemene boeken’; naslagwerken, schoolboeken, wetenschappelijke werken en
andere slechts voor een gespecialiseerd publiek bestemde lectuur is niet meegeteld.
Tijdschriften en tijdschriftromans evenmin, ‘slappekaftromans’ wel. Deze laatste
soort werkjes wordt overigens niet of nauwelijks in de boekwinkel verkocht.
Kenmerkend voor de huidige proliferatie van de leescultuur is dat maar iets meer
dan de helft (55%) van de lectuuraankopen plaatsvindt in de boekhandel (waarbij
inbegrepen kantoorboekwinkels en de boekenafdelingen van ‘erkende’ warenhuizen);
de rest wordt aangeschaft bij boekenclubs (21%), postorderbedrijven (7%) en een
verscheidenheid aan andersoortige verkoopplaatsen, zoals supermarkten,
sigarenwinkels, kiosken etc. (tezamen 17%). Er zijn dus vele mogelijkheden voor
een zeer gevarieerd publiek. Maar wie een boek wil lezen hoeft het niet te kopen:
onze leescultuur is in overweldigende mate een leencultuur. In de openbare
bibliotheken werden in 1983 maar liefst 400 miljoen exemplaren geleend. Wanneer
we nu gemakshalve aannemen dat iedere aankoop en iedere lening van een boek tot
gevolg had dat gemiddeld tenminste één persoon het las, dan kan de consumptie van
algemene boeken in Nederland becijferd worden op 30 titels per hoofd van de
bevolking, ofwel 2 ½ boek per maand. Zo'n statistisch gemiddelde geeft natuurlijk
niet

*
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een beeld van de realiteit. Sommige hoofden van de bevolking zijn onverzadigbaar
in hun leeshonger, andere blijken zelden trek te hebben. Niet minder dan bijna 40%
van de huishoudens kocht in 1983 geen enkel boek en dit cijfer krijgt nog aanzienlijk
meer gewicht door het gegeven dat door deze groep ook ternauwernood werd geleend
(met andere woorden: leners zijn bijna altijd tevens kopers). Daar staat tegenover
dat bijna 30% frequent kocht, dat wil zeggen tenminste één boek per maand. Het ligt
voor de hand dat het koopgedrag te relateren is aan opleidingsniveau en welstand,
maar recht evenredig is de verhouding niet: van de 15% Nederlanders met een
vwo-opleiding of hoger kocht 65% frequent, 25% incidenteel en 10% nooit - althans
geen algemene boeken.
De huidige lectuurconsumptie is gedetailleerd te becijferen, die van vroegere periodes
uiteraard niet. Reconstructies daarvan kunnen niet anders dan empirisch zwak
gefundeerd zijn: de onderzoeker moet woekeren met een beperkt aantal zeer
heterogene en lang niet altijd betrouwbare gegevens. Een interessant voorbeeld is
de bekende voorstelling van zaken dat in de loop van de achttiende eeuw lezen voor
het eerst een massaverschijnsel zou zijn geworden. Ten tijde van de Verlichting, zo
neemt men aan, zijn brede lagen van de bevolking die voordien niet of nauwelijks
met lectuur in aanraking kwamen, op grote schaal gaan lezen, waardoor zij deel
kregen aan de nieuwe ideeën. Met meer of minder nuances (en al te vaak ook zonder
nuances) komt men deze stelling tegen in vele studies, vaak in combinatie met
complementaire hypotheses aangaande een gelijktijdige ontwikkeling van intensief
naar extensief lezen en een verdringing van de religieuze lectuur door seculiere
genres, in het bijzonder de roman. Dit beeld is natuurlijk niet op niets gebaseerd. Het
staat wel vast dat het jaarlijkse aantal uitgegeven titels in de loop van de achttiende
eeuw sterk gestegen is en ook dat het religieuze aandeel erin relatief is gedaald. Ook
is zeker dat in de tweede eeuwhelft de winkelbibliotheek en het leesgezelschap een
rol van betekenis zijn gaan spelen in de leescultuur. Deze beide ontwikkelingen lijken
geheel in overeenstemming te zijn met talloze getuigenissen uit de tijd zelf dat de
lectuurconsumptie epidemische vormen begon aan te nemen, met name ook onder
de middenklasse en zelfs de lagere standen. Maar ook schijnbaar convergente
gegevens moeten kritisch worden getoetst. De groei van het titelaanbod mag als
vaststaand feit worden aangenomen, elke nadere bepaling ervan is, bij gebrek aan
ook maar enigszins betrouwbare cijfers, een slag in de lucht. In feite is het nog niet
eens zo zeker of een curve van die groei over de vijftiende tot en met de twintigste
eeuw wel een significante knik te zien zou geven tussen 1700 en 1800. En zelfs al
zou dat het geval zijn: mogen we daaruit dan besluiten tot een evenredige
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groei van het leespubliek? In ieder geval moet niet bij voorbaat de mogelijkheid
worden uitgesloten dat het in de eerste plaats de traditionele lezers waren die méér
gingen lezen. De relatieve terugloop van het aantal religieuze titels zegt eveneens
niet zo veel zolang nauwelijks iets bekend is over de oplagen (liefst in relatie met de
prijzen) van de verschillende soorten lectuur. Ook de opkomst van de winkelbliotheek
en het leesgezelschap vormt niet een ondubbelzinnig bewijs van de groei van het
publiek: het is zeker niet uitgesloten dat beide relatief dure instellingen in de eerste
plaats die lezers dienden die reeds de weg naar de boekhandel hadden gevonden.
Voor Nederland komt daar nog bij dat het aantal overgeleverde gegevens aangaande
winkelbibliotheken verhoudingsgewijs zo schaars is, dat zich de vraag opdringt of
het lenen niet pas later, in de loop van de negentiende eeuw, een factor van betekenis
is geworden in de lectuurverwerving. En wat tenslotte de getuigenissen van de
tijdgenoten betreft: niet alleen zijn deze aanzienlijk minder eenstemmig dan soms
wordt voorgesteld maar bovendien vormen dergelijke anekdotische gegevens notoir
hachelijk bronnenmateriaal. Wie zich uit angst voor cultuurvervlakking of voor de
verbreiding van gevaarlijke ideeën zorgen maakte over de gevolgen van
lectuurconsumptie door een breder publiek, zal maar al te vaak gemeend hebben te
kunnen waarnemen dat ‘tegenwoordig’ ook maar ‘iedereen’ las. Maar wat zegt dat
over de realiteit? De herhaaldelijk geuite klacht (het is, symptomatisch genoeg,
inderdaad meestal een klacht) dat zelfs koetsiers en bedienden romans verslonden,
zullen we toch niet mogen houden voor een bewijs dat de kleine zelfstandigen en
het dienstpersoneel en bloc tot de gelederen van de frequente lezers waren toegetreden.
Alleen al de huidige cijfers manen wat dat betreft tot grote voorzichtigheid.
Al met al is de these van de groei van het leespubliek in de achttiende eeuw
problematischer dan zij veelal wordt voorgesteld. Bovendien moeten de verdedigers
ervan bij gebrek aan gegevens in het midden laten in welke orde van grootte zij zich
de toename voorstellen. Is het een uitbreiding met 50% geweest, een verdubbeling
of zelfs een verdriedubbeling? Op zichzelf zouden deze percentages trouwens nog
niet eens zo veel zeggen zolang niet de absolute omvang van het lezende publiek is
vastgesteld. Een verdubbeling van 1% tot 2% van de totale bevolking is immers
aanzienlijk minder ingrijpend dan een van 30% tot 60%. De enige specificatie die
dikwijls wordt gegeven, is dat de groei zich voltrok in de ‘middenstand’ of de
‘burgerij’ - vage categorieën waaraan áls men ze al omschrijft uiteenlopende inhouden
worden gegeven. Deze situering van de toename juist in de middenklasse zal vooral
verband houden met het feit dat ook meer in het algemeen de achttiende eeuw gezien
wordt als een periode van burgerlijke emancipatieprocessen. En
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met name ligt het zeer voor de hand om de opkomst van een ‘burgerlijk’ leespubliek
te relateren aan het verschijnen van ‘burgerlijke’ genres als de spectator, het
populariserend wetenschappelijke werk, de roman en het algemene tijdschrift. Maar
in wezen is deze veronderstelde convergentie meer gebaseerd op woordkeus dan op
feiten.
De hier gegeven kritische beschouwing van een vrij algemeen aanvaarde stelling is
niet bedoeld als polemiek met de betreffende onderzoekers maar wil laten zien met
welke interpretatiemoeilijkheden men wordt geconfronteerd als men poogt de
leescultuur van een vroegere periode in het vizier te krijgen. Het bronnenmateriaal
is te fragmentarisch en disparaat om er zelfs maar elementaire zekerheden uit te
destilleren.
Een enkele keer evenwel heeft men het geluk op een bron te stuiten die althans
een partieel empirisch onderzoek mogelijk maakt. Zo'n Fundgrube is de complete
reeks van de klantenboeken van de Middelburgse boekhandel Van Benthem,
overgeleverd vanaf de dag dat de zaak werd geopend: 1 mei 1801. Het is uiteraard
niet zo dat dit materiaal een definitieve analyse van de Nederlandse leescultuur
sindsdien mogelijk maakt; in zekere zin roept het zelfs meer vragen op dan het
beantwoordt. Toch zijn we nu in staat ons beeld van de lezer aanmerkelijk te
verscherpen. De mogelijkheden en beperkingen van dit empirische lezersonderzoek
willen we hier exemplarisch demonstreren, en wel aan de hand van het deel over
1808.
De beschikbaarheid van zeldzaam bronnenmateriaal als de Middelburgse
klantenboeken is op zichzelf niet voldoende voor succesvol onderzoek naar het gedrag
van het boekenkopend publiek. Voor een antwoord op vragen naar omvang en sociale
samenstelling van het koperspubliek is tevens inzicht vereist in de
beroepenstratificatie, vermogensstructuur en omvang van de huishouding. Studies
over dergelijke thema's zijn echter voor Walcheren en Middelburg niet voorhanden.
Het voor dit type onderzoek noodzakelijke archiefmateriaal is wel aanwezig, maar
dit dient met behulp van analoge bronnen eerst op zijn betrouwbaarheid te worden
getoetst. Pas daarna kan verwerking met modern rekenmateriaal volgen. Het is
uiteraard onmogelijk een dergelijke arbeidsintensieve reconstructie van de sociale
structuren aan het onderzoek naar het koperspubliek vooraf te laten gaan. Een analyse
van dat koperspubliek moet daarom steunen op extrapolatie van het voor andere
regio's verrichte onderzoek, gecombineerd met een kritisch gebruik van het
beschikbare bronnenmateriaal. De aldus verkregen cijfers moeten dientengevolge
als indicaties en niet als onwrikbare getallen worden beschouwd.
Omdat gezien de net geschetste onderzoeksproblemen een leng-
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tedoorsnede van het koperspubliek in de periode 1801-1818 eerst op langere termijn
uitvoerbaar is, hebben we gekozen voor een momentopname. Het jaar 1808 is hiervoor
bijzonder geschikt. In dat jaar had Van Benthems zaak 526 klanten (dat wil zeggen
particulieren, dus exclusief institutionele kopers als leesgenootschappen, overheden
en kerkgenootschappen). Dit was ongeveer het gemiddelde. Na een begin in 1801
met meer dan 300 kopers, was het aantal omstreeks 1805 op ruim 500 gestabiliseerd.
De conjunctuur was bovendien in 1808 nog relatief gunstig. Na 1809 kwam de
boekhandel - en zeker die op Walcheren - in een zware crisis terecht als gevolg van
de economische malaise, de inlijving bij Frankrijk en het steeds repressiever wordende
staatstoezicht op het boek- en uitgeversbedrijf.

De omvang van Van Benthems clientèle
Van Benthems boekhandel had behalve een locale ook nog een gewestelijke functie.
Van de 526 particuliere klanten woonden er 425 (81%) in Middelburg, 37 op het
eiland Walcheren (7%), waren er 58 gevestigd elders in wat nu als de provincie
Zeeland geldt (11%) en hadden er tenslotte 4 (1%) een woonplaats buiten het gewest.
Om praktische redenen beperken we ons tot het Middelburgse klantenbestand.
Dit getal van 425 kopers heeft alleen betrekking op degenen wier transacties in
de klantenboeken terug te vinden zijn. Natuurlijk rijst de vraag of er daarnaast nog
verkoop à contant plaatsvond. In een later stadium, wanneer een overzicht beschikbaar
is van alle door Van Benthem bij de verschillende uitgevers ingekochte exemplaren
en dit vergeleken kan worden met de verkochte aantallen, zullen hieromtrent
definitieve uitspraken mogelijk zijn. Het is echter niet waarschijnlijk dat het
percentage contante transacties groot geweest is. Leveranties op rekening waren in
deze periode in alle branches de regel. In de klantenboeken zijn bijvoorbeeld
jaarrekeningen van enkele stuivers geen uitzondering en onderzoek van
boedelinventarissen levert hetzelfde beeld op: bij praktisch elke leverancier werd op
rekening gekocht, ook wanneer het maar om luttele bedragen ging.
Wanneer we willen vaststellen welk gedeelte van de Middelburgse bevolking bij
Van Benthem kocht, is het aannemelijk er van uit te gaan dat het bij de klanten om
hoofden van huishoudingen ging. Men hield een rekening aan op naam van het
gezinshoofd, doorgaans de man, bij diens overlijden de weduwe. Alle aankopen, ook
die door andere leden van de huishouding, kwamen op deze rekening terecht die eens
per jaar werd voldaan. Gezinsreconstructie is
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voor Middelburg in het begin van de negentiende eeuw niet verricht. We moeten dus
elders te rade gaan. Voor het Noorderkwartier bedroeg de gemiddelde gezinsgrootte
in de periode 1622-1795 zonder personeel maar inclusief inwonende verwanten 3,36
personen. Het betrof hier gemiddelden voor stad en platteland tezamen. Op het
platteland was de omvang van de huishouding over het algemeen groter dan in de
steden. In steden als Delft en Leiden telde het gemiddelde gezin inclusief inwonende
verwanten in 1749 respectievelijk 2,96 en 3,11 personen (Van der Woude 1980, m.n.
p. 156-168). Tevens is er een berekening beschikbaar van de omvang

Een bladzijde uit het klantenboek van Van Benthem.
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van de belastbare, dus niet bedeelde huishoudens in Alkmaar in 1680. Zonder
personeel maar met inwonende verwanten telden deze gemiddeld 2,8 personen (Van
der Woude 1970, m.n. p. 220).
Omdat in de loop van de achttiende eeuw de gemiddelde stedelijke gezinsomvang
een dalende tendens vertoonde en de sociaal hoger gesitueerde huishoudens over het
algemeen kleiner waren dan de lagere, is het niet ongegrond aan te nemen dat de
gemiddelde boekenkopende huishoudens in Middelburg een omvang hadden van 3
personen. Mogelijk is dit getal nog iets te hoog omdat met name in de steden
enkelvoudige huishoudens zonder kinderen naarmate de achttiende eeuw voortschreed
een steeds gebruikelijker verschijnsel werden (Haks, 1982, p. 144-147). Een
nauwkeurige vergelijking van deze hypothese met het Tableau van den Staat en
Betrekkingen der In- en Opgezetenen in de onderscheiden districten van het
Departement Zeeland van 22 mei 1807 geeft geen aanleiding deze te herzien. Bij de
schatting van de gemiddelde gezinsomvang van 3 personen is het personeel buiten
beschouwing gelaten. Weliswaar was dit veelal inwonend, maar men kan er niet
zonder meer van uitgaan dat deze groep op dezelfde wijze toegang had tot de
aangeschafte boeken als de reguliere leden van de huishouding.
Maar laten we de consequenties berekenen van een gemiddelde gezinsgrootte van
2,8 als ondergrens en een van 3,2 als bovengrens. Omstreeks 1808 had Middelburg
ongeveer 15 000 inwoners. In het eerste geval zou de stad 15 000: 2,8 = 5357
huishoudens geteld hebben. De 425 huishoudens die bij Van Benthem kochten
maakten hiervan dan 7,9% uit. In het tweede geval komt men respectievelijk uit op
4688 huishoudens en 9,1%. Met andere woorden: in 1808 had 8 à 9% van de
Middelburgse huishoudens een rekening bij Van Benthem.

Van Benthems aandeel in de totale Middelburgse boekverkoop
In hoeverre vertegenwoordigt dit cijfer nu het gehele Middelburgse koperspubliek?
Of anders geformuleerd: welke positie nam Van Benthem in temidden van de
Middelburgse boekverkopers. Ook al omdat het onderzoek hiernaar nog niet afgerond
is, kan het probleem van Van Benthems representativiteit nu niet in detail worden
uitgewerkt. De voornaamste indicatoren zullen echter in het voorbijgaan worden
aangestipt.
Volgens de Etat des Libraires van het departement Monden van de Schelde telde
Middelburg in 1810 tien boekhandels. Naast Van Benthem was J.J. van de Sande de
enige die over een winkelbibliotheek beschikte. Het overgrote deel van de overige
bedrijven hield zich voornamelijk bezig met drukken, uitgeven en de verkoop van
pa-
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pier. Een en ander wordt bevestigd door de secrete notulen van het Middelburgse
boekverkopersgilde die tot 1801 bewaard zijn gebleven. Dit college hield zich vooral
bezig met de bewaking van de onderlinge concurrentieverhoudingen. De notulen
getuigen van eindeloze reeksen conflicten over het ontduiken van prijsafspraken,
maar deze hadden slechts uiterst zelden betrekking op boeken en betroffen vooral
papier, druk- en bindwerk of hoogstens de leveranties van grote aantallen kleine
uitgaafjes als catechismussen en A B C -boekjes. Toen Van Benthem in 1801 zijn
intrede in het gilde deed was hij wellicht de eerste boekhandelaar wiens omzet vooral
op de verkoop van boeken steunde. Het ziet er naar uit dat dankzij Van Benthem,
Middelburg verrijkt werd met een nieuw fenomeen, nl. dat van de
assortimentsboekhandel. Elders in Nederland was deze overigens al eerder tot
ontwikkeling gekomen. Typerend is in dit verband dat uit de overgeleverde
administratie van enkele vóór 1801 opgerichte leesgezelschappen in
Zeeuws-Vlaanderen blijkt, dat zij hun boeken niet in Middelburg bestelden, maar
bij de Dordrechtse representant van het nieuwe type boekhandel, Blussé. Na 1801
nam Van Benthem deze functie over. We komen hier nog op terug.
Cursorisch onderzoek van Van Benthems zakelijke relaties met zijn Middelburgse
confraters wijst uit dat hij vaak bij hen in het krijt stond. Het ging hierbij vooral om
grote aantallen van één en hetzelfde werk als bijvoorbeeld afleveringen van de
Middelburgsche Courant of exemplaren van de Middelburgsche Naamwijzer en de
Naamlyst van Overledenen, allemaal geschriften die door zijn collega's werden
uitgegeven en die Van Benthem wel bij hen moést bestellen. Boeken leverden ze
hem echter maar zelden, terwijl Van Benthem zijn rekeningen vereffende met de
leverantie van vele titels in steeds een beperkt aantal exemplaren. Langzamerhand
lijkt Van Benthem dus een depotfunctie ten behoeve van zijn collega's te zijn gaan
vervullen.
Er zijn echter nog meer indicaties voor Van Benthems bijzondere positie. Van de
37 leesgezelschappen die in de periode 1801-1812 zijn getraceerd, werd 85% door
Van Benthem bediend. Ook was Van Benthems klantenbestand verhoudingsgewijs
enorm groot. Boekhandels met een clientèle van ruim 200 kopers werden tot ver in
de negentiende eeuw als goed florerende ondernemingen beschouwd en niet zelden
was het klantenbestand van een gerenommeerde boekhandel aanzienlijk kleiner. De
zaak van Ten Brink & De Vries in Amsterdam, die een goede naam had, telde in
1808 niet meer dan 130 particuliere klanten. Ook het kopersbestand van Luchtmans
te Leiden reikte nog niet tot de 200. Van Benthem stak hier met zijn 526 particuliere
kopers met kop en schouders bovenuit. In 1808 voorzag hij maar liefst 68% van de
in Middelburg wonende leden van de locale en departementale besturen en
rechtbanken van boe-
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ken. Nu zou dit uiteraard kunnen betekenen dat de overige leden van deze colleges
hun boeken elders betrokken. Dit is echter niet zo waarschijnlijk. Systematisch
onderzoek van boedelinventarissen elders heeft uitgewezen dat doorgaans slechts de
helft van de bestuurlijke elites dusdanig regelmatig kocht dat hun nalatenschappen
voor meer dan ƒ100,- aan boeken bevatten (Van Koolbergen 1983, Van Dijk 1983).
Ook bij andere vooraanstaande Middelburgse beroepsgroepen bekleedde Van Benthem
naar het zich laat aanzien een monopoliepositie. Van de in 1808 in Middelburg
gevestigde advocaten, artsen en predikanten behoorde ruim 70% tot zijn clientèle en
van de resterende 30% mag ook al weer niet op voorhand worden aangenomen dat
ze regelmatig boeken aanschaften. Overigens is het uiteraard mogelijk dat sommige
klanten hun gunsten verdeelden en bij verscheidene boekhandels rekeningen hadden
lopen. Een verkennend onderzoek van een aantal boedelinventarissen leidt evenwel
tot de voorlopige conclusie dat dit zeker geen regel was.
Al deze indicaties rechtvaardigen op zijn minst de hypothese dat rond 1808 Van
Benthem veruit de belangrijkste boekhandelaar van Middelburg was. Het is niet
aannemelijk dat de overige winkels, die immers het accent op andere activiteiten
legden en beter als kantoorboekhandels gekwalificeerd kunnen worden, samen meer
boeken hebben verkocht dan Van Benthem. Hoogstwaarschijnlijk was dit zelfs minder
en zal hun aanbod een ander karakter gehad hebben. Waar Van Benthem de nadruk
legde op een breed assortiment van hoogwaardige lectuur en praktisch nooit artikelen
als centsprenten verkocht, zullen zijn confraters zich veel sterker op dit marktsegment
hebben geconcentreerd, aangevuld met schoolboeken, stichtelijke werkjes en
incidenteel ook lectuur van het niveau dat bij Van Benthem te koop was.

Differentiaties in het klantenbestand
Tot nu toe zijn alle kopers over één kam geschoren. We kunnen bijvoorbeeld
vaststellen dat de gemiddelde klant in 1808 voor ƒ15,23 besteedde. Maar naast kopers
die jaarlijks voor niet meer dan ƒ0,10 kochten, waren er ook wier jaarrekening ƒ100,of meer beliep. Differentiatie is dus geboden en de resultaten zijn te vinden in tabel
1.
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Tabel 1
Kopersfrequentiegroepen klantenbestand Van Benthem in 1808
(n = 425)
Frequentiegroep

Aantal kopers (%) Gemiddelde
aankoop

Totaal aankopen

ƒ0,01 - 0,99

78 (18%)

ƒ0,46

ƒ35,52

ƒ1,- - 4,99

98 (23%)

ƒ2,70

ƒ264,33

ƒ5,- - 9,99

76 (18%)

ƒ7,21

ƒ584,33

ƒ10,- - 24,99

94 (22%)

ƒ16,62

ƒ1562,60

ƒ25,- - 49,99

52 (12%)

ƒ35,56

ƒ1849,30

ƒ50,- - 74,99

15 (3 ½%)

ƒ62,62

ƒ939,23

ƒ75,- - 99,99

5 ( 1%)

ƒ82,52

ƒ412,59

≥ ƒ100,-

7(1 ½%)

ƒ122,77

ƒ859,41

425=99%

ƒ15,23

ƒ6471,31

Deze tabel laat enkele duidelijke conclusies toe. 59% van zijn klantenbestand
bezorgde Van Benthem wel veel werk, maar was nog niet eens verantwoordelijk
voor 13% van de omzet. De 27 beste klanten, 6% van het totaal, droegen voor meer
dan een derde hieraan bij. De ‘gemiddelde’ klanten, 35% van het totaal, namen 53%
van de omzet voor hun rekening. Veel belangrijker dan dergelijke cijfers is het inzicht
in het kopersgedrag dat deze tabel oplevert. Een groot gedeelte van het toch al kleine
boekenkopende publiek besteedde nauwelijks voldoende om tot de geregelde
boekenkopers gerekend te kunnen worden. Nu is het uiteraard enigszins arbitrair om
hier een grens te stellen. Een beeld van de gemiddelde prijs van de door Van Benthem
in deze periode verkochte boeken in de voornaamste sectoren kan daarom
verhelderend zijn (zie tabel 2).
Tabel 2
Gemiddelde prijzen boeken in de voornaamste categorieën
Reisbeschrijvingen ƒ4,89

Geneeskunde

ƒ2,14

Natuurwetenschap ƒ4,42

Theologie

ƒ1,57

Romans/Verhalen

ƒ4,34

Kinderboeken

ƒ1,35

Historische boeken ƒ4,31

Schoolboeken

ƒ1,14

Dichtbundels

Toneel

ƒ1,00

Taal- en letterkunde ƒ3,14

Almanakken e.d.

ƒ0,97

Rechtsgeleerdheid ƒ2,92

Politieke
geschriften

ƒ0,63

ƒ3,15
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Klassieken

ƒ2,24

Mengelwerk en
diversen

ƒ1,42

In een vorig artikel (Kloek en Mijnhardt 1986) hebben we al vastgesteld dat in de
particuliere sector de belangstelling vooral uitging

Het woord aan de lezer

152
naar theologie en stichtelijke lectuur (21%), schoolboeken (14,4%), rechtsgeleerdheid
(11%), historische boeken (9,3%), romans en verhalen (5,8%) en reisbeschrijvingen
(4,4%). De conclusie die men aan deze cijfers kan verbinden, is dat wanneer men
jaarlijks naast wat schoolboeken en stichtelijke lectuur nog enige historische boeken
en romans of een andersoortige combinatie wenste aan te schaffen, men hiervoor al
gauw meer dan ƒ10,- kwijt was. Daarom kan eerst in de sectoren tussen de ƒ10,- en
de ƒ50,- van geregelde boekenkopers gesproken worden. Deze groep omvatte 35%
van het kopersbestand. Degenen die absoluut bij wilden blijven en diverse van de
belangrijkste verschenen werken in hun eigen bibliotheek wilden zien prijken, moesten
hiervoor meer dan ƒ50,- opzij leggen. Slechts 6% van het kopersbestand was hiertoe
bereid of in staat. Wij duiden hen verder aan als de frequente kopers. Deze cijfers
verschaffen echter nog een te rooskleurig beeld. De bestede bedragen zijn nog niet
gesplitst in boekaankopen en uitgaven voor papier, druk- en bindwerk. In enkele
gevallen waren met dit laatste forse sommen gemoeid. Dit betekent dat de
boekaanschaf bij een gerenommeerde boekhandel als Van Benthem nog lager uitvalt
dan de cijfers van nu al aangeven.
Zojuist hebben we de hypothese geformuleerd dat de omvang van de boekverkoop
bij de overige Middelburgse boekhandels bij elkaar zeker niet groter is geweest dan
die bij Van Benthem. Bovendien had deze boekverkoop een ander karakter en
concentreerde zich voornamelijk op goedkope werken. Hoogstwaarschijnlijk heeft
zich bij deze boekhandels een soortgelijke verdeling in kopersfrequenties voorgedaan
als bij Van Benthem, die trouwens weinig afwijkt van die bij de Amsterdamse
boekhandel Ten Brink & De Vries. Het is overigens aannemelijk dat het koperspubliek
van de overige Middelburgse boekhandels in relatief sterkere mate tot de lagere
kopersfrequentiegroepen heeft behoord. Een combinatie van een globale verdubbeling
van de omvang van de kopersfrequentiegroepen met het geschatte percentage
huishoudens dat boeken aanschafte, levert het volgende beeld van het totale
Middelburgse boekenkopersgedrag op:
± 90%

van de Middelburgse huishoudens schafte
nooit een boek aan. Hoogstens incidenteel
wat papier, een centsprent, een
schoolboekje, een stichtelijk tractaatje of
een volksliedboekje.

6 à 7%

van de huishoudens besteedde jaarlijks
tussen de ƒ1,- en de ƒ10,-. Deze groep
van incidentele kopers, die bij Van
Benthem gemiddeld ƒ4,67 per jaar uitgaf,
kon hiervoor één à twee theologische
boeken en wat schoolboekjes
aanschaffen, naast een dagbladaflevering
en wat schrijfbehoeften.

Het woord aan de lezer

153

3%

van de huishoudens behoorde tot de
regelmatige kopers. Gezien het bij Van
Benthem bestede bedrag - gemiddeld
ƒ23,37 per jaar - kon men hiervoor naast
verplichte nummers als schoolboeken,
theologische lectuur en wat
schrijfbehoeften, ook nog een historisch
werk, een juridisch boek en wat romans
of letterkundige geschriften krijgen.

½%

van de Middelburgse huishoudens, de
frequente kopers, was, gezien het bij Van
Benthem jaarlijks gemiddelde bestede
bedrag van ƒ81,90, in staat én bereid om
de literaire ontwikkelingen of de stand
van zaken op de diverse vakgebieden op
de voet te volgen. Voor dat bedrag was
het mogelijk er een krant en een
tijdschrift op na te houden en met enige
regelmaat een roman, wat juridisch werk
en historische of geografische lectuur aan
te schaffen.

Een dergelijke getalsmatige reconstructie van het Middelburgse koperspubliek
heeft onmiskenbaar tentatieve trekken. Dit neemt echter niet weg dat het zeer
onaannemelijk is dat de groep regelmatige en frequente kopers veel groter dan 5%
van het totaal aantal huishoudens is geweest. Dit cijfer lijkt te correleren met de door
Frijhoff (1983) berekende scholingsgraad in Nederland in 1811. Deze is gebaseerd
op het onderwijsrapport van Cuvier en Noël van dat jaar. Zeeland valt hier helaas
buiten omdat dit gewest al eerder bij Frankrijk was ingelijfd en daardoor een andere
positie innam dan de later geïncorporeerde provincies. Voor een globale vergelijking
kunnen cijfers echter wel dienst doen. Omstreeks 1811 bedroeg het percentage 12-17
jarige kinderen dat vervolgonderwijs op Latijnse of Franse scholen genoot, omstreeks
4 à 5 van de leeftijdsgroep. Hiervan bezocht uiteindelijk een kwart een universiteit
of Illustere School. Wanneer ook het huisonderwijs verdisconteerd wordt, lijken
dergelijke cijfers redelijk te corresponderen met de zojuist vastgestelde omvang van
de twee hoogste koperscategorieën.

De sociale samenstelling van de kopersgroepen
Impliciet in vele uitspraken over het lezers-, c.q. kopersgedrag, ligt de veronderstelling
besloten dat kopers en lezers de top van de sociale piramide vullen. Hoogstens
postuleert men dat tegen het einde van de achttiende eeuw ook vertegenwoordigers
van de werkende stand als koetsiers en bedienden tot het geregelde kopers- en
lezerspubliek zijn gaan behoren. Ook aan de net geconstateerde correlatie tussen
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scholingsgraad en koperspubliek ligt in feite een dergelijke veronderstelling ten
grondslag. Recent onderzoek als het zojuist vermelde van de boedelinventarissen
heeft echter achter de vanzelfsprekendheid van deze uitspraak een vraagteken gezet.
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Analyse van de sociale samenstelling van de diverse kopersgroepen bij Van Benthem
kan nader licht op dergelijke gepostuleerde verbanden werpen.
Het voor deze analyse noodzakelijke prosopografische onderzoek levert voor
Middelburg enkele problemen op. Weliswaar is voor meer dan 90% van de klanten
een beroep achterhaald, maar lang niet altijd heeft de hiervoor benutte bron betrekking
op het door ons onderzochte jaar. Herhaaldelijk komt het voor dat we het beroep van
de betrokkene in 1811 weten, maar het is niet altijd zeker of hij in 1808 dezelfde
professie uitoefende. Bovendien is voor de stad Middelburg als geheel geen overzicht
van de beroepsstructuur beschikbaar. Het is daarom niet altijd mogelijk vast te stellen
welk percentage van de diverse beroepsgroepen klant bij Van Benthem was. Daarnaast
ontbreekt een analyse van de vermogens- en patentgegevens. Van ambachtslieden
weten we daarom niet of ze als eigenaar dan wel als knecht in een bedrijf werkzaam
waren. Evenmin is vaststelbaar of de betrokkenen al dan niet vermogend waren. Nu
behoeft vermogendheid niet tot een specifiek type koopgedrag te leiden maar een
laag inkomen kon iemand uiteraard wel verhinderen de lectuur aan te schaffen die
hij wenste. De gepresenteerde cijfers moeten daarom met enige voorzichtigheid
worden geïnterpreteerd.
Tabel 3
Beroepenstratificatie koperscategorie ƒ0,01-ƒ0,99
(n = 78)
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Tabel 4
Beroepenstratificatie koperscategorie ƒ1,- -ƒ9,99
(n = 174)

Het woord aan de lezer

156
Tabel 5
Beroepenstratificatie koperscategorie ƒ10,- -ƒ49,99
(n = 146)
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Tabel 6
Beroepenstratificatie koperscategorie ≥ ƒ50,(n = 27)

De tabellen 3 t.e.m. 6 geven de presentie van de verschillende beroepsgroepen in de
diverse koperscategorieën weer. Hierbij moeten enkele opmerkingen worden gemaakt.
Uiteraard vormt de categorie vrouwen/weduwen geen beroepsgroep. Deze groep had
ook onder het beroep van de vader of overleden echtgenoot kunnen worden
ondergebracht, maar dan was de opmerkelijke aanwezigheid van deze categorie in
de cijfers verloren gegaan. In de sector overige economische diensten zijn de enige
koetsier die het onderzoek heeft opgeleverd en wat bedienden ondergebracht, in de
sector overige maatschappelijke diensten een paar organisten, een caféhouder en het
huispersoneel. Apart vermeld zijn de boedels van overleden kopers. Deze klanten
waren in 1808 of soms al eerder overleden. Hun boedels waren nog niet afgewikkeld
en bleven daarom onder deze benaming in het klantenboek figureren. Onder het
kopje leden van locale en departementale bestuurlijke colleges is de politieke elite
van Middelburg ondergebracht. Merendeels waren dit nazaten van de oude
regentenfamilies die ook vóór 1795 in Zeeland de dienst hadden uitgemaakt.
Deze tabellen maken duidelijk dat degenen met een voortgezette dan wel
universitaire opleiding lang niet allen in de hoogste koperscategorieën voorkwamen.
Van de in totaal minimaal 178 kopers met
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een dergelijke vooropleiding, nl. artsen, chirurgijns, apothekers, advocaten, notarissen,
predikanten, bestuurlijke elite, ambtenaren, onderwijsgevenden en militairen, kortom
praktisch de gehele sector maatschappelijke diensten, hoorde 51% in de
koperscategorieën ƒ0,01-ƒ10,- thuis en moet als niet-frequente boekenkopers worden
bestempeld. 9% van de goed opgeleiden besteedde jaarlijks zelfs minder dan ƒ1,-.
Hiertoe behoorden leden van oude families als Mr. P.J. Boddaert, lid van de
handelskamer, P.J. Rethaan Macaré, rentmeester der exploiten en Mr. G.D.
Steengracht, lid van de stedelijke raad. Ook gerespecteerde hervormde predikanten
als C. Coolhaas, lid van het Zeeuwsch Genootschap, en advocaten als Mr. A. Geene
hoorden hierin thuis. Boddaert en Steengracht schaften in 1808 uitsluitend
schrijfbehoeften aan, Rethaan Macaré besteedde zijn geld aan Kellners Natuurlijke
historie der kanarivogelen en Coolhaas kocht twee rouwklachten op de in 1808
overleden Middelburgse predikant F.W. Hugenholtz benevens Cornelis van Epens
Klaagzang op den watervloed. Geene had voldoende aan de in druk gegeven
Belijdenispredikatiën van de Middelburgse predikant P.H. van Lis.
Het bestedingspatroon van de sector maatschappelijke diensten in de
koperscategorie ƒ1,- - < ƒ10,- week iets van het net geschetste af, maar was niet
fundamenteel anders. P. Ackerman bijvoorbeeld, lid van de stedelijke raad, schafte
zich Van Epens Klaagzang aan alsmede de Belijdenispredikatiën van Van Lis en
kocht naast wat schrijfbehoeften ook nog een aflevering van de Verhandelingen van
het Zeeuwsch Genootschap van welke instelling hij directeur was. De advocaat P.
Pous, telg van een regentenfamilie, kocht naast Van Epen nog wat politieke pamfletten
en besteedde ƒ2,60 aan een leesabonnement op de Middelburgsche Courant. Voor
dit bedrag had hij recht de krant te lezen zonder hem in eigendom te verwerven. De
docent in de beide Middelburgse Natuurkundige gezelschappen, J.P. de Kanter, die
in totaal voor ƒ9,75 besteedde, spreidde zijn budget over kleine geschriften als Van
Epen en Kellners Kanarivogelen, wat schrijfbehoeften en een niet nader
gespecificeerde aankoop van ƒ4,- op een auctie. De doopsgezinde predikant E.
Menalda, die talrijke lezingen hield in de vergaderingen van het Zeeuwsch
Genootschap, schreef blijkbaar liever dan dat hij las. Zijn gehele jaarrekening werd
aan schrijfbehoeften gespendeerd.
Van de goed opgeleiden hoorde 49% in de categorieën van regelmatige en frequente
kopers thuis. Hun bestedingspatroon was over het algemeen vakgericht. De griffier
J. Snouck Hurgronje besteedde 80% van zijn jaarbudget aan juridische literatuur en
schafte zich naast wat schrijfwaren enkel nog de Rouwklacht op Hugenholtz en een
deel van de Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap aan. Luitenant Sander,
die voor ƒ63,75 te boek stond, kocht uitsluitend
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exercitiereglementen en dergelijke. Omdat hij deze in grote aantallen verwierf, leverde
hij ze ongetwijfeld aan zijn wapenbroeders door. De predikant P.H. van Lis kocht
voor ruim ƒ5,- aan theologische vakliteratuur, o.a. het Aanhangsel bij Ypey's
Kerkelijke geschiedenis en besteedde, conform wat blijkbaar goed predikantengebruik
was, voor meer dan ƒ20,- aan schrijfbehoeften. Mr. C.G. Bijleveld, burgemeester
van Middelburg, had een jaarrekening van ƒ29,12. Ruim ƒ5,- werd aan
schrijfbehoeften gespendeerd en het restant aan een abonnement op de Middelburgsche
Courant van ƒ7,75 (waarmee hij zich dit blad in eigendom verwierf), aan een
encyclopedie voor kinderen en aan een abonnement op de door Van Benthem
geëxploiteerde leesbibliotheek, waarvoor deze ƒ15,60 per jaar berekende. Een
opmerkelijke koper was de ondermeester D. Borking, bestuurslid van het
Middelburgse Nutsdepartement. Hij kocht voor ruim ƒ30,- aan papier - waarschijnlijk
had hij dit nodig voor zijn school - maar schafte zich daarnaast ook een tientallen
guldens kostende Dictionnaire de l'académie Française aan. We hebben elders
vastgesteld dat het particuliere koperspubliek weinig belangstelling had voor romans
en verhalen. Kopers van dit genre waren vooral in de hoogste koperscategorieën
terug te vinden en hun aantal was klein. Een van de weinigen was de oudregent Mr.
J.C. van de Mandere die in 1808 voor ƒ93,55 besteedde.
Aan dit overzicht kunnen nog geen al te stellige conclusies worden verbonden.
Duidelijk is echter dat er geen nauwe relatie tussen opleidingsniveau en koopgedrag
bestond. Een groot deel van de Middelburgse goed geschoolden behoorde weliswaar
tot het boekenkopend publiek maar niettemin was nog altijd meer dan 30% van deze
groep niet bij Van Benthem terug te vinden en, zoals uiteengezet, is de kans klein
dat ze elders in Middelburg op grote schaal inkopen hebben gedaan. Bovendien kan
van de goed opgeleide boekenkopers nog niet de helft tot de regelmatige of frequente
kopers worden gerekend. De uitgaven aan boeken van deze groep staan in een
merkwaardig contrast met die aan genootschapsactiviteiten, waaraan een groot deel
van de Middelburgse goed opgeleiden eveneens deelnam. Het lidmaatschap van het
Natuurkundig Gezelschap was bijvoorbeeld minstens ƒ10,- en het directeurschap
van het Zeeuwsch Genootschap vereiste jaarlijks ƒ15,60. Het Nut was goedkoper
maar toch nog ƒ5,25 en de lasten verbonden aan het lidmaatschap van de
Middelburgse vrijmetselaarsloges beliepen al spoedig enkele tientallen guldens per
jaar. De veronderstelling dringt zich op dat degenen met een goede opleiding hun
geld liever aan het genootschapsleven dan aan boeken besteedden. Voorzover ze het
laatste wel deden, correspondeert het karakter van hun aankopen redelijk met de in
ons vorige artikel geventileerde hypothese over het intellectuele gehalte van de
Middelburgse cultuur: weinig be-
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langstelling voor literaire en wetenschappelijke ontwikkelingen en vooral aandacht
voor vakliteratuur, aangevuld met lectuur die uitsluitend in de locale context van
enige betekenis was.
De niet intellectuele beroepen treffen we voornamelijk aan in de sectoren nijverheid
en economische diensten. Over het gemiddelde opleidingsniveau weten we nog maar
weinig. Een groot deel van de kopers in deze groepen zal een opleiding in de praktijk
hebben genoten, al is de kans niet denkbeeldig dat er ook nog wat abituriënten van
de Franse scholen onder schuilgaan. Met name in de kopers-groepen tot ƒ10,- ontliep
hun aantal dat van de goed opgeleiden niet veel, al was uiteraard het aandeel van de
maatschappelijke diensten in de Middelburgse beroepsstructuur aanzienlijk kleiner
dan dat van de sectoren nijverheid en economische diensten. In een stad als Utrecht
bijvoorbeeld was het aantal beroepsbeoefenaren in de laatste sectoren omstreeks
deze tijd bijna drie maal zo groot als in sector maatschappelijke diensten ('t Hart
1983, p. 16-21).
Het koopgedrag van beroepsbeoefenaren in nijverheid en economische diensten
vertoonde, zeker in de categorie tot ƒ10,-, veel overeenkomsten met dat van de goed
opgeleiden. Ook hier was veel belangstelling voor locale bestsellers als Van Epen
of Van Lis en dergelijke. Hetgeen daarnaast werd gekocht betrof doorgaans
vakliteratuur al was deze uiteraard van een ander karakter dan bij de goed opgeleiden.
De blikslager A. de Warem schafte bijvoorbeeld in 1808 Van Lis aan en het laatste
stuk van de vierde aflevering van Van Bemmelens Grondbeginselen der natuurkunde.
P.R. Tak, een handelaar in garen en band, beperkte zich in dit jaar tot de voor zijn
negotie ongetwijfeld zeer nuttige Middelburgsche Naamwijzer. De kaarsenmaker
W. de Moor besteedde zijn ƒ4,40 uitsluitend aan schrijfbehoeften en de timmerman
N. Bolleman schafte naast Van Epen en wat natuurkundige werkjes ook een exemplaar
van het Magazijn voor Tuinçieraden aan, ongetwijfeld om ideeën voor zijn clientèle
op te doen. R. Vinke, een kruidenier, schafte alle beschikbare rouwklachten aan en
had daarnaast een abonnement op de Rotterdamsche Courant. In deze koperscategorie
treffen we ook de legendarische koetsier en enige bedienden aan. De bediende A.
Blees spendeerde in 1808 ƒ3,25 en wel aan Van Lis' Belijdenispredikatiën en een
leesabonnement op de Middelburgsche Courant.
In de twee hoogste koperscategorieën neemt de aanwezigheid van
vertegenwoordigers uit de sectoren nijverheid en economische diensten snel af, zeker
wanneer hun aandeel in de beroepsbevolking in aanmerking wordt genomen. Het
regelmatig aanschaffen van boeken blijkt dan een prerogatief van een ruime 30%
van de kopers uit de sector maatschappelijke diensten te zijn. Het bestedingspatroon
van beroepsbeoefenaren in handel en nijverheid heeft in deze koperscategorieën
overigens op het eerste gezicht wel een ander ka-
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rakter dan in de sector maatschappelijke diensten. Naast klanten als de wijnhandelaar
J.H. Waterlander en de kuiper J. Korsten die beiden het merendeel van hun jaarbudget
van ƒ25,- aan schrijfwaren besteden, is er ook een timmerman als W. van Heulen
die voor ƒ28,60 aan boeken koopt, waaronder Gargons Walchersche Arcadia,
kinderboeken en gedegen natuurwetenschappelijke werken. De barbier W.K. van
Gennep had een abonnement op de winkelbibliotheek, schafte een Collection of
amusing stories aan maar kocht een Franse vertaling van Sterne's Sentimental journey.
De gefortuneerde koopman C. Herklots kocht het prijzige Register op de decreten
dat hij ongetwijfeld voor zakelijke doeleinden nodig had en besteedde daarnaast
ƒ32,- aan een twintigdelige Bijbelverklaring van Van Hamelsveld.
Tenslotte blijken de groepen vrouwen/weduwen en renteniers nauwelijks aan een
specifieke koperscategorie te kunnen worden gebonden. Ook hun koopgedrag
vertoonde, voorzover op dit moment vaststelbaar, geen afwijkend patroon. Naast een
predikantsweduwe als juffrouw Bruistens die in 1808 voor ƒ0,63 besteedt is er de
weduwe Jackson die in totaal voor ƒ57,65 aankopen doet, waaronder twee dure
naslagwerken en een abonnement op de winkelbibliotheek. Op de renteniers is
hetzelfde van toepassing.
De samenvattende conclusies voor deze paragraaf kunnen kort zijn. Hoewel de
sector maatschappelijke diensten relatief sterk oververtegenwoordigd was in het
kopersbestand van Van Benthem, is er van een dwingend verband tussen afkomst,
opleiding en vermogen enerzijds en koopgedrag anderzijds geen sprake. Het karakter
van de bestedingen moet nog nader worden onderzocht, al is er geen reden de eerder
geschetste hypothetische bestedingspatronen in de diverse koperscategorieën bij te
stellen. Eerst vanaf ƒ10,- per jaar was er in de onderzochte gevallen van echte
boekaanschaf sprake. In de lagere categorieën bleef de aanschaf beperkt tot lokale
drukken, wat (goedkope) vakliteratuur en schrijfbehoeften. Maar ook in de hoogste
koperscategorieën kon er geen grote belangstelling voor literatuur en wetenschap
worden vastgesteld. De culturele elite in Middelburg lijkt daarom bijzonder klein en
heeft mogelijk niet meer dan 0,5% van het totale aantal huishoudens omvat.

Problemen en perspectieven
Het is duidelijk dat een analyse van het klantenbestand van Van Benthem, zelfs
wanneer deze gekoppeld wordt aan een tentatieve extrapolatie voor geheel
Middelburg, nog geen compleet beeld van het Middelburgse koperspubliek of van
het koopgedrag in die stad kan verschaffen. Er waren immers nog andere methoden
om boe-
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ken te verwerven. Het valt aan te nemen dat traditionele wegen als boekleveranties
via bevriende relaties of direct van de uitgever in het begin van de negentiende eeuw
aan betekenis hadden ingeboet. Immers, boekhandels van het type Van Benthem die
een omvangrijk net van correspondenten hadden opgebouwd, maakten dergelijke
omslachtige procedures overbodig. Naast de onderhandse verkoop waarover nooit
systematische informatie te vergaren valt, waren er in Middelburg nog twee circuits
te onderscheiden: de tweedehandshandel en de veilingen. De handel in
tweedehandsboeken was in Middelburg van oudsher het privilege van het gilde van
de Oude Kleerkopers. Archiefmateriaal hieromtrent is niet beschikbaar en het ziet
er naar uit dat we het met incidentele verwijzingen naar de omvang van deze markt
zullen moeten doen.
Meer belovend is echter het veilingcircuit. Niet alleen zijn voor deze periode
geannoteerde exemplaren van praktisch alle veilingcatalogi bewaard gebleven, maar
bovendien heeft Van Benthem een complete veilingadministratie nagelaten. De
veilingcatalogi stellen ons in staat, althans waar het voormalige klanten van Van
Benthem betreft, een beeld te krijgen van wat in de winkel en wat op andere wijze
is verworven. De veilingadministratie van Van Benthem levert daarnaast niet alleen
alle noodzakelijke informatie over de door hem georganiseerde veilingen, inclusief
titels, kopers, verkopers en prijs, maar bevat ook verwijzingen naar door hem voor
Middelburgse clienten elders in het land op veilingen verkregen titels. Met het
onderzoek van deze bronnen is inmiddels een begin gemaakt. De resultaten zullen
een nuttige aanvulling op Van Benthems klantenboeken vormen.
Een tweede probleem betreft de relatie koperspubliek - lezerspubliek. In onze
vorige publikatie hebben we al gewezen op de grote verschillen tussen particuliere
en leesgenootschapsbestedingen en de enorme omvang van het
leesgenootschappencircuit. We hebben daar tevens de veronderstelling geuit dat het
leesgenootschapspubliek grotendeels samenviel met het particuliere koperspubliek.
Inmiddels is komen vast te staan dat meer dan de helft van de leden van de diverse
Middelburgse genootschappen klant was bij Van Benthem. Omdat voor de periode
na 1800 niet alle genootschapsledenlijsten beschikbaar zijn, is het aannemelijk dat
de correspondentie in werkelijkheid nog groter is geweest (Mijnhardt 1986). Gezien
dit gegeven is het uiterst onwaarschijnlijk dat het leesgenootschapspubliek in een
geheel ander deel van de Middelburgse bevolking gezocht moet worden. Bovendien
waren praktisch alle directeuren van de leesgenootschappen ook particulier klant van
Van Benthem.
Er waren echter nog meer wegen om een boek in handen te krijgen: lenen van
particulieren of van een leesbibliotheek. De klanten

Het woord aan de lezer

163
van de bibliotheek van Van Benthem kennen we inmiddels, maar Van Benthems
confrater Van de Sande exploiteerde er tevens een en ook het Nut bezat een
bibliotheek. Het is echter helaas niet waarschijnlijk dat de lezerslijsten van deze
inrichtingen ooit boven water zullen komen. De catalogi van de leesbibliotheken
zullen echter, voorzover beschikbaar, in het verdere onderzoek worden betrokken.
De laatste vraag heeft betrekking op de representativiteit van Middelburg. Inmiddels
is ook onderzoek begonnen naar het klantenbestand van de Leidse boekhandelaar
Luchtmans en van Ten Brink & De Vries in Amsterdam. Hun klantenbestanden
waren echter veel kleiner dan die van Van Benthem en bovendien bezat Luchtmans
als leverancier van vooral klassieke studies een geheel eigen karakter. De resultaten
van deze onderzoekingen zullen dan ook moeilijk met die van Middelburg vergeleken
kunnen worden. Om toch in de toekomst een uitspraak te kunnen doen over de
representativiteit van dit onderzoek, is een begin gemaakt met de systematische
analyse van alle intekenaren op alle in de periode 1800-1820 met een intekenlijst
verschenen boeken. Dit is een bekend procédé (bijv. Van Zonneveld 1985), hoewel
nog niet eerder op deze schaal toegepast. De beschikbaarheid van de diverse
klantenboeken maakt het echter mogelijk de bruikbaarheid van intekenlijsten te
toetsen: we kunnen immers nagaan of er behalve aan de in deze lijsten genoemde
klanten ook nog andere exemplaren geleverd zijn. Uiteindelijk wordt een overzicht
van de geografische verkoopdichtheid van titels in de diverse categorieën beoogd.
Hierin kunnen de winkelverkoopgegevens uit de onderscheiden bronnen dan een
plaats krijgen.
Al deze onderzoeken samen, waarover we in de toekomst in uitgebreidere vorm
hopen te kunnen rapporteren, zullen, ondanks de onvermijdelijke gebreken in het
bronnenmateriaal, uiteindelijk een aanzienlijk exacter inzicht in het kopers- en
lezersgedrag in Nederland in het begin van de negentiende eeuw opleveren dan het
volstrekt hypothetische en fragmentarische beeld waarover we tot nu toe kunnen
beschikken.
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