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Op 18 april 1868 werd Gerrit Jacob Boekenoogen geboren te Wormerveer als

zoon van Lukas Fredrik Boekenoogen en Agatha Mariavan Gelder.' Zijn vader

bezat molens en was olieslager en koopmanvan beroep; tevens was hij gerui
me tijd wethouder te Wormerveer. Zijn moeder was afkomstig uit eenbekende

Zaanse papiermakersfamilie. Het gezin waarin Boekenoogen met zijnbroers
en zusters opgroeide, was doopsgezind en stond als 'deftig'bekend.

In Wormerveer bezocht Boekenoogen delagere school en de Franse school,

en vervolgens in Amsterdam het gymnasium. Op twintigiarige leeftijd, in
r888, deed hij er eindexamen, waarna hij als spoorstudent Nederlandse taal-

en letterkulde ging studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In de zomer
van r89r behaalde hij er zijn kandidaatsexamen. Toen zijn leermeester l. Ver-

dam naar de Leidse universiteit verÍok om Matthias de Vries op te volgen, zet-

te Boekenoogen zijn studie in Leiden voort. In hêt voorjaar van r893 behaalde

hij in Leiden zijn doctoraalexamen. Vervolgens schreefhij drie jaar lang aan

zijn proefschrift. Op r februari 189 6 promoveerde Boekenoogen cumløudetot
doctor aan de Leidse universiteit op D e Zaansche volkstøøl.'

Kort voor zijn promotie kwam hij in r89 6 al te werken bljheI Woordenboek

der Nederland,sche tøøl te Leiden, en na een iaar werd hii benoemd tot zelfstan-

dig redacteur. De rest van zijn leven, 3 4 jaarTang, zouhiì aan dit woordenboek
werken. Boekenoogen is nooit getrouwd en heeft telkens op kamers gewoond

in Leiden. Zijn overige werkzaamheden getuigen steeds van een fascinatie
voor de volkstaal en volkscultuur: hij publiceerde veel op het terrein van de

naamkunde, de dialectologie, de volkskunde (liedjes, sprookjes, sagen, volks-
prenten) en de mediëvistiek (vooral laatmiddeleeuwse epische volksboekj es -
prozaromâns \¡¿orde n ze legenwoordig genoemd).'

In de loop van r9z9 werd Boekenoogen getroffen door een attaque die hem
het werken langere tijd onmogelijk maakte. Op z6 augustus r93o maakte een

volgende hersenbloeding een einde aan het leven van de 6z-jarige G.f .Boeken-
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oogen. Viet dagen later werd hij, onder belangstelling van verwanten, collega,s
en kerkgenoten, in Leiden op begraafplaats Rhijnhoftcr aarde besreld. Zijn
grafkan niet meer bezocht worden, zo vertelt de heer J_ van Bekkur¡r, ecn ver
familielid van Boekenoogen ('hij was de oudoom van mijn vrouw,): dc rechten
voorhetgrafzijn uitcindelijk verkocht door de doopsgezindc gemeente, .en nu
ligt er een hervormde'.+

Professor Schrffiraag

Als persoon kan Boekenoogen bovenal gckarakteriseerd worden als een nijver
schrijver met een brede belangstelling. Deze trek openbaarcle zich reeds op
jonge lceftijd, toen hij door zijn broers cn zussen plagerig .professor 

Schrijf_
graag'werd genoemd. Hij schreef voornamelijit over hetgeen hij verzamelde:
woorden, namen, verhalen, prenten, zegels, boekjes, archivalia en wat dies
meer zij. Talloze kofie stukjes schreefhij over geslachtsnamen en woorden in
periodieken als De Nøvorscher en De Zond.øgsbode, en inhet Ttjclschríf voor Ne-
derlandsche Taa.I- en Lettørkunde schreefhij onder meer over de hapax,formine ,

uit het Middelnederlandse Mariamirakel BøøLríjs (vs. 305), opgcvar als ge_
slachtsnaam Formiine.t

Hij publiceerde nict alleen veel, hij voerde ook corrcspondentie met talloze
personen. Zowel als student (in de periode r89o-r89r) als ìn zijn hoedanig-
heid van redacteur yanheT Woordenboek der Ned.erland.sche tøøl 1in rggg¡ heeÍÌ
Boekcnoogen bijvoorbeeld gecorrespondeerd met Guido Gezeilc (rg3 o_rg9 9)
over taalkundige kwesties.6 Het was Gezelle die het initiatiefnam om informa_
tìe bij de student Boekenoogen op te vragen, oncler meer over de uitclrukl<ing
'uit mazeltjes droom komen'. Op z4 mei r89o antwoordde Boel<enoogen:

Daar ik geen Vlaming ben, kan ik u natuurlijk nict be¡ichten, wat mcn in
Vlaanderen daarondcr verstaat. Maar bij het lezcn van cle vraag cìacht ik ter_
stond aan'Madox droom', den verloren roman van clen dichter val o¡rzen
heerlijken Reinaert.z

Boekenoogen is zijn leven lang cen trouw lid van dc doopsgezinde gemeente
gebleven, en heeft in doopsgezinde kringen luncties als diaken, regent, be_
stuurslid en penningmeester vcrvüÌd. Zijn liefcle voor de doopsgezinde ge_
loofsrichting bracht hij mede tot uitdrukking door zijn publìcaties over cie
vootman Menno Simons.

OoÌ< buiten de kerkgemeenschap vindenwe Boekenoogen terug in lidmaat_
schappen en bestuursfuncties. Zo was hij sinds rgoo erelid van de l(oninklijke
Vlaamsche Academie, en sinds t896lidvan cle Maatschappij der Nederlandse
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Letterkunde, waar hij geruime tijd in het bestuur heeft gezeten en ook enkele
jaren het voorzitterschap op zich heeft genomen. Voorts was hij redacteur van
het Tijd.schrífi voor Nederland.sche TøøI- en Letterkunde en oprichter-redacteur
vanhet Leídsch Jøørboekje.To't slot zaI hii nog in het ìrestuur van het Leidse mu-
seum De Lakenhal.

Desondanks was Boekenoogen een eenzaam man: een introverte, gereser-

veerde, vrijgezelle wetenschapper met een sobere levensstiil. Veel in Boeken-
oogens levenswandel typeert hem als een steile en voorname geleerde, maar
de karakterisering als een 'puriteinse, preutse, ouderwetse mennistenbroe-
der'8laat zich dan wel weer moei$k rijmen met ziin onomwonden belangstel-
ling voor het volkse en het kinderlijke. Wat zocht hii in die milieus die de zijne
niet (meer) warenl Was het een nostalgisch terugverlangen naar de geborgen-
heid van zijn eigen kindertijd, ofwellicht een hang naar de esthetiekvan het
andere, het pure, ongecompliceerde, onbedorvene of naïef-fantasievolleì Zo
afstandelijk als hij in de omgang met volwassenen kon z7jn, zo gemeenzaam
was hijmetkinderen, diehii- naar zijn latere collega |.W. Muller memoreert -
amuseerde met prentenboeken, het verzinnen van spellen, en zeifs het vertel-
len van sprookjes ! e

Zijn karakler en stijl van werken ademen niettemin vooral geleerdheid, en
ze getuigen van een grote hang naar nauwkeurigheid, wat zich bovenal heeÍÌ
geuit in brede presentaties van zorgvuldig nagevorste details, precieze orde-
ning van (soms een ovewloed aan) gegevens en citaten, en geduldig editie-
werk. Zijn gedrevenheid uitte zich veeleer in het weergeven van zakeliike fei
ten, en beduidend minder in interpretatie, cultuuranalyse en theorievorming.
Zijn'belangstelling en academische werkzaamheid bestreken bovendien een
dusdanig breed terrein, dat de diepte er - in cultuurhistorisch opzicht - wel
eens aan ontbrak. Het is met een dergelijk oordeel overigens zeer de vraag of
we Boekenoogen en tal van zijn contemporaíne collega's niet te veel lengs de
moderne meetlat van het v/etenschappeliik bedrijfwillen leggen.

De tøalkuná.íge

Het eerste echte boek dat hij publiceerde, wordt alom ook als zijn beste be-
schouwd. Hel is dan ook een lexicologisch proefschrift waarvan het lijvige
'Zaansch idioticon' de kern uitmaak (1368 kolommen). Boekenoogen promo-
veerde op het eerste deel van dit dialectologische wootdenboek (A-K), terwijl
het complete werk een iaar later verscheen. Voor de Zaanse woordenschat had
Boekenoogen talloze geschreven en gedrukte bronnen doorgewerkt, maar hii
zou ook woorden uit de volksmond hebben opgetekend, onder meer de vaktaal
die in werþlaatsen gebezigdwerd.
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Proefschrift en handelseditie werden uitgegeven onder detitelDe ZØØnsche

volkstøøI en bevatten tevens een historische klank- en vormleer (fonologie,
morfologie en syntaxis) met vergelijkingen met het Westgermaans, Gotisch,
Oudhoogduits en Oud(west)fries, alsmede een onomastisch hoofdstuk over
Zaanse voornamen, achternamen en plaatsnamen. j.\V. Muller zou het proef-
schdfttyperen als een 'meesterproef' en een 'standaardwefk', en voorzlen van
kwalificaties als 'weloverdacht, stelselmatig van opzet, degeliik, zorgvuldig,
nauwkeurig van bewerking'.'o I(. Heeroma spreekl zelfs van 'het dialectolo-
gisch meeslerwerk van vóór rgoo'." Dialectologe Jo Daan houdt deze kwalìfi-
caties staande, al behvijfelt zij ofBoekenoogen zich als student en onderzoeker
daadwerkelijk onder het volk heeft begeven om het taalgebruik op te lekenen:
hij was veel meer een schriftgeleerde dan een veldwerker. Van hriis uit sprak
Boekenoogen het Zaanse dialect zeker niet - niet voor niets zijn hem alledaag-

se Zaanse woorden ontgaan. Hoogstens heefthijbij zijn vadernavraag gedaan

naar specifieke lokale molentermen. Jo Daan heefr Boekenoogen in Dø Zç.øn-

sche volksta.o.Lnaar eigen zeggen nooit op een foul kunnen betrappen, en toont
bewondering voor diens etymologische kennìs."

Toen Boekenoogenin r896 bijhet \dzNTkwam, deedhij als medewerker, sa-

men met f .W. MulÌer, eerst een jaar voorbereidend werk aan het derde deel, van
'Boven' tot 'Bram'. Daarna werd hij als redacleur aangesteld en nam hij de
plaats invan W. de Vreese, die naar Gentwas vertrold(en. Zijn leven lang heeft
Boekenoogen zich gewijd aan de delen rr en rz, respectieveÌijk van 'Opaal' fot
'Ozon', en van 'P' tot 'Pleizier'.'r ln de periode dat Boekenoogen aan het WNT
werkte, had hij iaalkundige collega's van naam als A. Beets, Ì. Heinsius, J.A.N.
I(nuttel en R- van der Meulen. Deze generalie liel de beschrijving van de woor-
denschat - in aansluiiing op het Mi ddelnøderløndsch woordenboek vanE.Yer-
wijsenf.Verdam teruggaan tot r5oo, en introduceerde naast woorden uit li-
teraire bronnen ook woorden van nietletterkundige herkomst, alsmede
uitheemse woorden en dialect. De lemma's werden bovendien descriptiever
van aard en minder normatief.'a

Boekenoogen vulde meer dan vijfenveertighonderd kolommen van het
woordenboek. Alle artikelen werden mel evenveel toewijding en accuraiesse
geschreven aan de lexicografische kwaliteit hoeft niet getwijfeld te worden.
De klvantileit lijld weliswaar aanzienlijk zeker als we in aanmerking nemen
wat Boekenoogen daarnaast allemaal nog gepubliceerd heeft maar zijn pro-
ductie was naar woordenboeknormen welbeschouwd onder de maat. De re-
dactie klaagt dat de aflevedngen steeds verder achter op schema raken.'5 Lexi-
coloog Van Sterkenburg schrijft over deze periode:

Zondebok bij uitnemendheid blijkt redacteur G.f. Boekenoogen, die meer
gedreven is tol het verzamelen van een hoeveelheid erotische en Zaanse
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woorden, dan tot het bloedstollende Woordenboekwerk. Daarover zijn al

jaren Hachten. Maa! wat men ook probeert, et treedt geen verbetering op.

Op r9 juni r9z9 schrijft Kluyver daarom aan Beets: 'Hij mocht waarlijk ook

wel eens door een psychiater worden behandeld, want het allergewoonste

gevoel van plicht en van eer schijnt bij hem afte sterven. Indien het woorden-

boek hem zoo tegenstaal, dat hii er niet aan werken kan, dan moest hij zijn

/z.7oo,- niet willen ontvangen.'6

Desgewaagdmerlt de heer Van Bekkum op dat het Iry'NT inderdaad niet Boe-

kenoogens groteliefdewas: hijliet zichindeloop derjarensteeds gemakkeliik

afleiden door andere liefhebberijen van wetenschappelijke aard. Van Bekkum

sluit bovendien niet uit dat Boekenoogen vóór zijn attaque in r9z9 al enkele

ldeine ì¡eroertes heeft sehad.'7

De volkskundige

In Nederland kwam de belangstellíng voor volkscultuur beduidend later op

gang dan in het romantische Duíts1and. Boekenoogen ging eind negentiende

eeuw in zijn zoekocht naar volksliedjes en volksverhaien feitelijk op dezeifde

wijze te werk als de gebroeders Grimm in het Duitsland van het begin van die

eeuw:'8 niet al1een speurde hij ze na ín oude bronnen, maar hii riep tussen

r89z en 1894 in kranten en tiidschriften ook landgenoten op omhem materi-
aal uit de mondelinge overlevering toe te zenden. In het Maams-Nederlandse

tjdschrft VoLkskunde van :'893 rechwaardigt hij het onderzoek naar deze ver-

gankelijke genres: ze moeten voor het nageslacht en de wetenschap be\¡r'aard

blijven voordat ze voorgoed verdwenen zijn. De liedjes en verhalen zijn boven-

dien - volgens de toen geldende optiek - 'zeer oud', overgeleverd 'van mond
tot mond', wortelen niet zelden in de 'heidensche' periode van onze 'Ger-

maansche voorouders', en dragen 'een diepe beteekenis' in zich. Boekenoo-

gen stelteen'Nederlandsch rijmenboek'inhetvooruitzicht, en ook op een gro-

te sprookjesstudie wordt gezinspeeld.'e In rgoz komt Boekenoogen in de

Dríemøøndelíjksche Blød,en nog eens op het verzamelen terug: hij heeft in-
middels veel materiaal ontvangen, maar kan nog niet aan een \ryetenschappe-

lijke verwerking ervan beginnen, want hii moet het verzamelde eerst 'rang-

schikken en 'verder aanr-rllen . Weer wijst hij op de oude cultuurlagen die in
de mondelinge overlevering kunnen schuilgaan (zoals 'voorchristelijke ge-

bruiken'), die de wetenschap veel kunnen leren over 'de zeden en gewoonten

en de denkbeelden van het volk' .'o

Zijn opvatlngenzijn geheel conform de tijdgeest: pas in de tweede helft van
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de twintigste eeuw beginl men de verondersLelde ouderdom van alle liedjes en
verhalen te relativeren, komt het orale continu.ïteitsdenken onder luur te lig-
gen, en worden al te gemakkelijk veronderstelde verbanden met Germaanse
cultuurfasen naar het rijk der fabelen verwezen. Niettemin is er door medië-
visten na Boekenoogen regelmatig op gewezen dat bepaalde sptookjesstofin
de middeleeuwse Nederlanden genoegzaam bekend geweest moetzijn, en dat
deze stofook in (ridder)romans en andere letterkundige teksten velwerkt is.2'

Men Ì<an zonder meer stellen dat de volkskunde Boekenoogens bijzondere
belangstelling heeft gehad, en dathij op veel onderdelen verdienstelijke bijdra-
gen heeft geleverd. Zo schreefhij over namen, rijmen, raadsels, sprookjes en
sagen, spotsermoenen, en volksprenten. Voor de sprookjes en de sagen geldt
dat Boekenoogen ze voornamelijk als tekst heeft uitgegeven, soms met een
kort commentaar erbij over reeds bekende (historische) varianten.

Zìjn oproep in kranten en tijdschriften voor (kinder)rijmen werd gemoti-
veerd door de 'vijfvoor twaalf'-gedachte. De respons was bemoedìgend en in
r893 publiceerde Boekenoogen een uitvoerig opstel ove r'Onzeijmen' tn De

Gids."' In dit opstel vol voorbeelden tracht hij de nodige (kinder)rijmen tot in
de Middeleeuwen en de Germaanse tijd lerug te plaatsen, maar afgezien van
enkele parallellen met hel laalmiddeleertwse AnLwerps liedboek $54$, zijn de
bewijzen nogal schraal en krijgen vormkenmerken (kettingrijm, assonantie,
heffingsvers), uìtvoeringspraktìjk (reidans) en mythologìsche reconstructies
(zielencultus)wat al te gemakkelijk eenmiddeleeuwse ofzelfs voorchristelijke
oorsprong toegedicht. Nog steeds waardevol echter zijn Boekenoogens inzich-
ten over de veranderlijkheid van teksten onder invloed van de mondelinge
overlevering. Inzichtelijk is ook de classificade van rijmen, die Boekenoogen
maakt. Hij onderscheidt onder meer bakerrijmen, verhalende rijmen (inclu-
sief leugenrijmen), speelrijmen (waaronder aftelversjes), raadselrijmen,
feestrijmen, arbeidsvers jes en alweerri jmen.

Boekenoogens verhandeling over raadsels en raadselsprookjes was bedoeld
als voord¡achtvoor de ledenvergadering van de Maatschappij der Nederlandse
LetterÌ<unde.'r In zìjn openingswoord legt hij behoedzaam rekenschap af
vr'aarom hij zich als geleerde inlaat met zoiets platvloers en kinderachtigs als
raadsels. Hij haast zich te zeggen dat zijn belangstelling niet uitgaat naar de
moderne raadsels die - ter tijdkorting - de kolommen r,rrllen van contempo-
raine periodieken, maar dat het hem gaat om uit de volksziel voortgesproten
raadsels die een eerbiedwaardige ouderdom bezitten. Zijn academische be-
langstelling valt te rechtvaardigen zodra men beseft dat dergelijke raadsels en
raadselsprookjes eertijds ook door volwassenen werden verteld, en bovendien
deels een plaats zouden hebben gehad binnen de rituelen van de Germaanse
cultuurfase. Door de eeuwenheen is het genre als zìnkend cultuurgoed uitein-
delijk in de kinderkamer terecht gekomen. Van enhele raadsel(sprookje)s is
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inderdaad aantoonbaar dat ze ook terug te yinden ziin in de oude verhaalculÍt-
ren van de joden, Grieken, Romeinen en Germanen.'4 Mear terecht stelt Boe-
kenoogen de vraag of dit genre niet deels door literaire overlevering en beïn-
vloeding is doorgegeven. De cultuurhistorische inbedding die Boekenoogen
aan de raadsels geeft, is betrekkelijk gering en bepaalde uitgangspunten wor-
den tegenwoordig aanvechtbaar geacht. Wat vooral respect afdwingt is - we-
derom - de enorme verscheidenheid aan raadsel(sprookje)s die hij bijeen
heeÍÌweten te garen.

In een bijdrage onder de titel 'Geparodieerde sermoenen', gepubliceerd in
het titdschrift VolÉ skund.e,behandelt Boekenoogen een humoristisch verhaal-
genre dat reeds in de Middeleeuwen opgang heeft gemaakt.'5 Was het in deze
periode nog een geliefde vorm van katholieke zelfspot, na de Reformatie bloei
de het genre ook onder het protestantse volksdeel. Ter illustratie citeert Boe-
kenoogen volop uit zeventiende- en achttiende-eeuwse kluchtboebes, en haalt
hij optekeningen uit de volksmond aan ven circa r9oo. Er wotdt in de verteliin-
gen de spot gedreven met de katholieke preeþraktijk, uitgeoefend door stun-
telende, weinig vrome en incompetente geestelitken. Vooral (het misbruik
van) het kerklatiln en de heiligenverering zijn regelmatig het mikpunt. Derge-
lijke interpretaties laat Boekenoogen evenwel aan zijn lezers over: hii beperld
zich voornamelijk tot citaten uit soms eeuwenlang herdruke triviaalliteratuur
als De snøaksche Clement Ma,rot op zyn pra,øtstoel en De geest vøn Jøn Tamboer .,6

Over de volksprenten publiceerde Boekenoogen drie fraaie boeken in
samenwerking met Emile van Heurck (r87i-r93r), die verbonden was aan het
volkskundemuseum te Antwerpen.'z De indrukwekkende foliant die zij in
r 9ro uitgaven over de Hístoíre delimagerie populaire Flørnønd.ebehelsI eenilk
geillustreerde en uiçuttende catalogus van ruim zevenhonderd pagina's over
de populaire Turnhoutse prentkunst van onder meer de befaamde firma
Brepols. De auteurs kennen in hun voorwoord de prenten nauwelijks 'valeur
académique' toe: zij wi11en deze inmiddels door de lithografie verdreven
kunstvorm omwille van zijn primitieve esthetiek vooral voor het nageslacht
bewaren.'8 Een representatie van een âspect van de Arltøgskultur om zichzells
wille derhalve, althans niet gerechtvaardigd vanuit een oudheidkundige re-

constructie. Alhoewel de prentkunst vooral achttiende- en negentiende-eeuws
meteriael omvat, vinden we er thema's onder die reeds in de Middeleeuwen
popuiair waren. Het appendix over Europese prentkunst dat de HisJoirø bevat,
is in hetzelfde jaar ook afzonderlijk uitgegeven onder de tiTel Notes sur quetques

im.øgeries d.eI'Europa. In r93o verscheen van hun hand nog een overzichtswerk
met Nederlandse en Vlaamse centsprenten en hun uitgevers, behandeld naar
thema en per provincie, onder de titel llimageríe populøire d.es Pøys-Bøs.

De aandacht die de volkskunde hier toegemeten kriigt, is indicatiefvoor de
plaats die de discipline ingenomen heeftbinnen Boekenoogens werkzaamhe-
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den. Zitn talenten lagen daarbij niet zozeer op hetvlakvan theorievormrng en
cultuurdiagnose, maar vooral op het terreinvan het nauwgezet speuren, verza-
melen en ordenen. In zijn tijdvak ook een eerste vereiste, want zonder bron_
nen vaart geen analyse wel. Al met al lijkt het oordeel van p.J. Meertens in r95o
nog altijd gerechwaardigd: Boekenoogen was .een 

der verdienstelijkste folklo_
risten, die Nederland tot dusver heeft gekend'.,e

De medië.vist

Alle multidisciplinaire werkzaamheid ten spijt, zullen de meeste mediëvisten
Boekenoogen loch vooral kennen van zijn volksboeken, en wellicht van zijn
opstel over de Vlaamse minìaturen.l" Uitgangspunt van laatstgenoemd opstel
is de verwonderd gestelde \Taag - waatop J. Huizinga in diens Herfsttíj der
Middeleeuwenlaler nog zou variëren - ofde meesterlijke schilderkunst van de
gebroeders Van Eyck zomaar uit de lucht is komen vallen. Het antwoord van
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Boekenoogen luidt ontkennend, en hij schetst ter toelichting kort de ontwik-
kelingsgang en ambachtspraktijk van de Zuid-Nederlandse schilder- en míni-
atuurkunst, met name in Brugge en Gent.

Op de honderdste herdenking van de geboortedagvan Hendrik Conscience
(r8rz-r883) hield Boekenoogen in augustus rglz een rede voor de Koninklijke
Vlaamse Akademie te Gent over de lectuur van het Maamse volk vóór Con-
science.l'In zijn voordracht vertelde hij over de religieuze en profane lectuur
díe vanafde late Middeleeuwen van de drukpersen rolde, en die in later eeu-
wen herdrukt in steeds bredere lagen van de ì:evolking aftrek vond. Over de re-
ligieuze en didactische werkjes is Boekenoogen tamelijk kort. Zijnbelangstel.
ling gaat voornamelijk uít naar hetverhalende proza dat hij volksletterkunde
noemt, en waaraan de klassieke invloeden van de renaissancistische elitecul-
tuur nauwelijks besteed waren: Florís ende BlanceJleur, Broed.er Russche, Uilen,
spiegel, Historievanden pøstoor te Kølenberghe, deWøndelenden jood. enzovootas.
De Vier Heemskinderen waren eeuwenlang zo populair, dat ze in talloze gevel-
stenen, koekvormen en ommegangen\4/aren terug te vinden.l, Het (oorspron-
kelijk Engelse) volksboekie dat verscheen onder de titel Historie van d.enjon-
gen geheeten Jøckewerd tot in de negentiende eeuw in Vlaanderen gedrukt als

Jaøkjemet zijnj.uit¿e, en werd (beinvloed door het drukwerk) in diezelfde eeuw
ook teruggevonden in de mondelinge overlevering.lt Deze colportagelectuur
werd in het algemeen steeds goedkoper en slordiger gedrukt, en vaak pasten
de houtsneden helemaal niet meer bij het verhaal. Tot slot besteedt Boeken-
oogen nog aandacht aan de overige lectuur, zoals kluchtboeken, vliegendebla-
den, almanakken en stichtelijke werkjes. Het was echter een man als Con-
science, zo besluit hij, die hetVlaamse volk weer literatuur heeÍl leren lezen.

In zijn grote essay over de Nederlandse volksboeken is Boekenoogen niet
mild in zijn oordeel over zijn"voorgangers: het overzicht dat L.Ph.C. van den
Betgh in De Ned.erløndsche voLksromans heeft gegeven is veel te onvolledig.ra
G.D.J. Schotel bes chrljftinzijnVaderlandschevolksboeken envolkssprookjesnog,
al wat boeken die hij zelfnooit onder ogen heeft gehad: hij baseert zich voor de
inhoud bijvoorbeeld op Franse ofLatijnse teksten, die inhoudelijk niet over-
eenstemmen met de Nederlandse l¡oekjes. Boekenoogen is zich er overigens
terdege van bewust dat de zogenaamde 'volksboekjes' aanvankelijk helemaal
niet bestemd waren voor het 'volk', maar veeleer voor een maatschappelijke
bovenlaag, en dat ze pas in later eeuwen zo zijn gaan heten; toen de goedkope
en onverzorgde drukjes door venters op de markt en langs de deur werden ver-
kocht aan een volkser leespubliek. Voor wat betreft de Middelnederlandse
volksl¡oeken onderscheidt Boekenoogen een drietal categorieën: (a) de volks-
boeken die teruggaan op oudere Middelnederlandse teksten, (b) die naar
volksboeken uit een andere taal zijn vertaald ofbewerk en (c) oorspronkelijk
Middelnederlandse volksboeken. Opmerkelijk genoeg gaat hij vervolgens al-
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leen op de eerste groep in, waartoe onder mee¡ behoren: de Hi,storie varv Rei
nq.erL d.ø vos, de Historíe van conínck Karel ende vcth Eløgøst, de Reízen vøn larr
Mq.ndeville, de Hístorie vøn MøLegijs en de Historie vøn Mørgøriøten va.n Lym
borch. Er wordt hter ook stilgestaan bil de bewerkingstechniek; uitgebreirÌe
epen werden voor de prozaromans regelmatig bekort, maar de prozaroman
die teruggaat op de 'versnovelle' van de Borchgrøvinne vøn Vergí rs jutsllanger
geworden. Ook inhoudelijk is althans in de proloog een verschuiving opgetre
denvan een geïdealiseerde hoofse liefde (veertiende eeuw) naar eenwaarschu-
wingvoor de zonde van overspel (zestiende eeuw) - maar in de uitwerking van
de plot is van ditlaaLste bitterweinigte merken.J5In andere vormen van bewer-
king herkent Boekenoogen onder meer tendensen tot verburgerlijking en de
mocratisering. Het rijm dat in de proza¡omans voorkomt, is soms een residu
van de oudere verstekst, maar veel vaker gaat het om nieuw berijmde rederij,
kersverzen, die de emotionaliteit van een cruciale plotwending moeten onder-
strepen.

In het artikel etaleert Boekenoogen zijn deskundigheid op het gebiedvan de
volksboeken in een goedlopend betoog, dat niet steeds stokt door uitgebreide
citaten. Bovendien bevat het artikel meer cultuurhis torische analyse, en de
vaak trefLekere observaties worden bij latere onderzoekers nog regelmatig
teruggevonden. Volkomen terecht zei P.1. Meertens in r9 5o over dit artikel
nog: 'Ofschoon de laatstgenoemde studie al bijna een halve eeuw oucÌ is, is ze
nog altijd de beste en meestvoìledige samenvatting op dit gebied.'r6

Op initiatiefvan Boekenoogen en de Maatschappij der Nedcrlandse Letter-
kunde verscheen vanafbegin twintigste eeuw bij Brill in Leiden de filologisch
verantwoorde reeks 'Nederlandsche volksboeken'.rz Hiervan zijn er niet min-
der dan acht door Boekenoogen zelfuitgegeven. De reeks diende - aldus Boe-
kenoogen in zijn essay over volksboeken twee doelen: (a) het vergroten van
de kennis van de oudere letterkunde en (b) het verschaffen van inzichl ìn de
oude zeden en opvattingen.

Het eerste deel dat door Boekenoogen werd uitgegeven, heette voluit D¿n
droefliken stríjt díe opten berch vøn Roncevøle in Hísytønien gheschiede døer RoLønt
ende Olívier metteru fløur vøn kerstenrijc versLøgen wøreru, een druk van de Ant-
werpse Willem Vorsterman uit het begin van de zestiende eeuw.rs De opbouw
van de uitgave is kenmerkend voor de hele reeks: beginnend met eer tekstedi-
tie en gevolgd door bijlagen, te weten een overzichi van de op dat moment be-
kende drukken van het volksboek, een literatuuropgave en aanteKerrngen,
vooral van tekstkritische aard. Hetweer bereikbaar maken van de volksboekjes
kwam daardoor feiteìilk op de eersle plaats, al volgde in latere delen van de
teeks soms ook enig cuÌtuurhistorisch commentaaL In t9o3 verschenen niet
minder dan drie edities van Boekenoogens hand: een zeventiende-eeuwse
druk van de Hisforievan Florís end"e Blancejeur rnclusiefhet aan het volksboek
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ontleende historielied (deel z), een zeventiende-eeuwse druk van de l-lisl.ollt:

vand.en reus Giliøs (deel 4) en een zestiende-eeuwse druk van de historie van

Jan vøn Beverley (deel 6¡.lo In r9o4 publiceerde Boekenoogen Een suterlijc

exempelhoe døt Jesus een heydensche maghetr een soud.øens dochter wech leyde, wt

harenlønde (deel9), een Delftse dnrk uit het begin van de zestiende eeuw.4o In
r9 o5 volgden twee zestiende-eeuwse drukken van de Hi storíevan denjongen ge-

heeten løcke (deelto), en in r9o8 de Hl storievan denverloren son¿ (deel rl).4r Een

jaarna Boekenoogens overlijden bezorgde J.W. Muller dan nog diens langver'

beide en nagenoeg voltooide derde deel uit de reeks: de Historíevønden rídder

n'Letter swane-4z

Buiten de reeks 'Nederlandsche volksboeken' van de Mâatschappii om pu-

ì¡liceerde Boekeno ogenin rgro Die evøngelíen va.nden spínrocke:heTbeteft een

facsimile van de Antwerpse druk van Michiel Hillen van Hoochstraten uit cir-

ca r5zo.a3 Boekenoogenvoorziet de publicatie van eenbeknopt na\Ã/oord, waar-

in hij verklaart dat het boek na de zeventiende eeuwwaarschijnlijk al níet meer

herdrukt is, maar dathet erin behandelde'biigeloofl ten dele nog steeds levend

is. Terecht merkt'Boekenoogen evenwel over de inhoud op: 'Het boek is niet
emstig bedoeld, maar een geestige parodie.'44 Een vân de zaken waar Boeken-

oogen niet op ingaat, is dât het inderdaad een oud geì:ruik was om verhalen te

vertellen tijdens de spínningen. Het waren avondliike biieenkomsten in de

\ry'inter van vrouvr'en en meisjes, alwaar gesponnen werd tijdens het uitlvisse-
1en van sagen, liedjes, sprookjes, kennis van volksgeneeskunde, seksualiteit

en dergelijke. Deze spinningen hebben op het platteland tot in de negentiende

eeuwvoortgeduufd.45
Het eerste doel dat Boekenoogenvoor de geesthad gestaan met het uitgeven

van de reeks volksbbeken, is zonder meer l¡ereikt: een toename van de kennis

van onze oudere letterkunde, in het bijzonder van het woege drukwerk. overi-
gens bleven er na de reeks nog vele volksboekjes onuitgegeven. Het trveede

doel - het vermeerderen van het inzicht in de oude zeden en opvattingen - is
op het momenl van uitgave maar ten dele gehaald. Een bredere cultuurhistori-
sche inbedding en interpretatie is goeddeels aan lalere onderzoekers overgela-

ten. Boekenoogens groolste verdienste is gelveest, dat die latere vorsers heb-

ben kunnen profiteren van zijn nauwgezette editeer-, speur- en verzamelwerk.

De verzameløar en de collecties

Boekenoogenmoet (net als zijnbroers Hendriken Lukas) een welhaast patho-

logisch verzamelaar geweest zijn. Als kind bleek hij al over het filatelisten-gen
te beschikken: hij verzamelde postzegels, oude kranten, munten en pennin-

gen, en op ionge leeftijd begon híj er ook a1 over te schrijven.a6 Naar verluidt la-
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gen de boeken, tijdschriften, knipsels, prenten, papieren, aantekeningen, cor-
respondentie en fiches dusdanig hoog en breed in zijn latere Leidse kamers
opgetast, dat er nauwelijks ruimte overbleefom zich er te bewegen.+z Bij het
verzamelen van boeken legde hij een bijzondere belangstelling aan de dag
voor historische kinderboeken en oude volksboeken. Deze volksboeken waren
toenteftijd nog voor een betrekkelijk gering bedrag te koop in de boekenstalle-
tjes op bijvoorbeeld de Leidse Korenbeursbrug.+8

Zoals gezegd had Boekenoogen in de jaren r89z-r894 in allerhande kran-
ten en tijdschriften oproepen geplaatst aan mensen in het land om hem volks-
liedjes en volksverhalen, die uit de mondelinge overlevering afl<omstig waren,
op te sturen.49 Dit resuÌteerde in een hoeveelheid brieven die hij vanuit alle
windstreken van het land kreeg toegestuurd, sommige met formuleringen op
de envelop als Aan meneer de Letterenstudent' en Aan de Weledele Sprook-
jesverzamelaar'.

De meest uitgebreide correspondentie ontving Boekenoogen van Cornelis
Bakker (i863-r933), een doopsgezinde plattelandsarts uit Broek in Water-
land.to In de periode 1897-19:16 stuurde Bakker vele tientallen brreven aan
Boekenoogen vol optekeningen van dialectwoorden, spreekwoorden en ge-

zegden, sagen, sprookjes, rijmp jes, liedjes, raadsels, spelletjes, volksgenees-
kunst en volksgebruiken. Bakker onderscheidde zich van de meeste andere
correspondenten doordat hii veel volkskundig materiaal daadwerkelijk opte-
kende uit de mond van zijn patiënten: veelal boeren, knechten en vissers op
leeftijd. De collectie Bakker is zo uitgebreid dat die thans binnen de colÌectie
Boekenoogen als een aparte deelcollectie wordt bewaard.t'

De volksverhalen dìe Boekenoogen uithetland toegestuurd kreeg, heeft hìj
in de perìode r9oo"r9ro gepubliceerd in het tijdschrì[t Volkskundø.;" Yarr de
meeste correspondentenkreeghij hoogstens eenmalìgeenhandjevolverhaal-
tjes en een hoeveelheid (kinder)liedles toegestuurd, die zijvooral uit hun eigen
herinneringhadden opgediept. Bovendien vertrouwden sommige correspon-
denten de verhalen in een sterk literaire siijl aan het papier toe. Van sommige
verhaaltypen kreeg hij veel versies toegestuurd.t3 Dit kwam doordal Boeken-
oogen ze in zijn oproepen zelfwel als voorbeeldenhad opgevoerd.t4

Op diverse ìnstellingen in Nederland bevinden zich collecties Boeken-
oogen. Correspondentie van zijnhandwordt onder meer bewaard ophet Insti-
tuut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden en in de l(oninklijke Bibliotheek
te Den Haag. In april r93r boden de erfgenamen Boekenoogens verzameling
ter veiling aan via Van Stockum in Den Haag. De toenmalige bibliothecaris
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, A.A. van Rijnbach, werd
echter in de gelegenheid gesteld om alles waar hij belang in stelde tegen taxa-

tiewaarde aan te kopen. Daarvoor moest nog wel even om geld gecollecteerd
worden onder de leden van de Maatschappij.t5 ln l94l is een aanzienlijk deel
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vervolgens naar het Centraal Bureau voor Nededandse Volkskurtdc tc A trtll(]r'

dam gãgaan, dat later is opgegaaninhet (P'i') Meertens Inslituut 5Ó

Opït Meertens Instituut beYindt zìch thans in de eerste plaats een collectie

van iuim negenduizend kind erriimen en liedjes en de correspondentie hier-

over.tzlnde"tweedeplaatsbevindtzichereenverzamelingvanzo'nduizend
voìksverhalen en de biibehorende correspondentie'58 De derde verzameling

die er de naam 'Collectie Boekenoogen' dÏaagt, bestaat uit kinderprenten se

Het gaat om ruim tweeënveertighonderd afbeeldingen van voorname1ìik kin-

dereir uit de periode rond 19 o o, vee1a1 afkomstig uit tiidschriften ' Tot slot her-

bergt het arcÀiefvan het Meertens Instituut nog B oekenoogens folkloristische

aaniekeningen, raadsels, litelatuur en krantenknipsels, namen en varia 60

De Leid; bíbliotheek van de Maatschappij beschikt nog steeds over een

hoeveelheid handgeschreven materiaal van Boekenoogen' Het gaat onder

meer om dialectologisch materiaal, aantekeningen en correspondentie betref-

fende volksboeken.6' nelangrijker is evenwel de boekcollectie Boekenoogen

dieindeLeidseUniversiteitsbiblíotheekwordtbewaard:ruimviifhonderd
boeken uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw die var volkskun-

díg en letterkundig belang zijn. Erbevinden zich almanakken' anekdotenboe-

kå, demonologische geschriften, schoolboeken en liedboekjes onder' Maar

de grootste verzamelingen betreffen de ridderromans en volksboekjes (i9r

stufs), en de sprookjesboeken (rrz stuks) De collectie kent zeventien edities

van De hisrorie tan Genovevû eîfli.erminder dan z8 Tiil Uilenspiegel-edities'

Verder vinden we er viiftig uitgaven van àe Sprookjes ttørL Moeder de Cansvaî

Charles Perrault. Tot voor kort werden deze boekenin de Leidse Universiteits-

bibliotheek ookfysiekbijeen gehouden in een boekenkastie dâtwas geschon'

ken door de ]ongere broer Lukas Fredrik jr' - inmiddels worden de boeken ter

.o.rr"-.rirr!."i"raat bewaard in de Himaat-beheerste Huis 6'

DewetenschePPer

In een krantenartikel uit r99z wordt (de dan al1ang overleden) f'W Mu11er

(r858-r945) ile volgende uitspraak in de mond gelegd: 'Boekenoogen was

ìr¡iet ó.iá p^t^çtÃe doet Boekenoogen absoluut geen rechl ziin bijdrage

aan het WNi schoot wellicht níet altiid op, maar overhetgeheel genomenwas

Boekenoogen een zeer productiefgeieerde en publicist'

In rg4istelde bibliåthecaris A.A. van Riinbach in opdracht van de Maat-

schappij éen bundel me! verspreide artikelen van Boekenoogen samen Wat

opva-ltìs dat hierin niets is opgenomen dat hii ooit in hetttidschrlftVolkskunde

heeft gepubliceerd - wal evengoed aan de aardvan de biidragen als aan de aca-

demiJche belangstelling voor de discìpline kan hebbe rt gelegen 6a De Yersla-
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gen en Meded.elinger., van de Maatschappij zelf en De Gíd.s ziin de belengriikste
bronnen, al is er ook uit enkele andere, meer historische en boekwetenschao-
pelijke periodieken geput.

Boekenoogens wetenschappelijke belangstelling bestreek een breed terrein
van taalkunde, dialectologie, naamkunde, volkskunde en mediëvistiek. Ziin
bijdragenhadden altiid eenhistorische component: ookals het basismateriaal
(woorden, namen, verhalen) contemporain was, ontstond de diepgang telkens
weer doorhethistorisch perspectief. Hijwas daarbijvooral een verzamelaar en
verslaglegger van feitenkennis. Zeldenbegafhij zich op het pad van de cu1-
tuurhistorische hytrrothesevorming.

In veel opzichten was Boekenoogen toch een pionier in de brede besrude-
ring van de 'alledaagse cultuur van de onderlaag' - een discipline waar zeker
toentertitd veel academici de neus voor ophaalden, omdet het te gewoon, te
plat en te onesthetisch was. Een substantiële en systematische belangstelling
voor de 'onderkant' van de literatuur en de cultuur is bii Boekenoogen begon-
nen. Binnen het vak volkskunde staat de'cultuur van het dagelijks leven nog
altiid centraal. Binnen de mediëvistiek hebben latere onderzoekers kunnen
voortbouwen op de fundamenten die Boekenoogen heeft gelegd, zoals Maar-
tie Draak op het terrein van de volksverhaaltraditie en Herman pleiì waar het
de laatmiddeleeuwse volkscultuur en -lectuur l¡etreÍÌ.

Behalve een deskundig taalhmdige en dialectoloogwas Boekenoogen voor,
al ook een verdienstelijk mediëvist: ziin meest consistente betogen, artikelen
en uitgaven lagen op het terrein van de mediëvistiek. Als volkskundige komt
hem zeker ook eer toe, maar hier betoonde hij zich vooral een vaardig verslag-
legger van vondsten. Om enkele 'mislukkingen kunnen we ookniet heen: het
telkens aangekondigde grote rijmenboekis ernooitgekomen, evenmin als het
grote sprookjesboek dat steeds in het vooruitzicht was gesteld.

Alles bijeen was Boekenoogen een zeer verdienstelijk collectioneur en
filoloog, die nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd voor de schriftelijke en
mondelinge volkscultuur, en die als eerste in Nederland systematisch en se-
rieus aandachtheeftl¡esteed aan de linguistische, orale, figuratieve en literaire
Allt øgskultur v anhet Nederlands e taalgebied.
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r2r-122; SCHTNDA r993, 4r.
HorsrrDE 199J, 9.
Persoonlijke mededeling J. vân Bekkum (Voolburg), 27 september 2oor'

MULLER r949, ro.
MUTLER r949, 24; DrK(rR r998, 229; MrD¡R 2ool, 13.

Zie over Bak-ker en zijnverzamelalbeid MrDER 2oor, 5'46.
De door Bakker uit de orale traditie opgetekende volksve¡halen zijn lecentelijk licht

46.
47
48.
49
5o.
5r-

r9.
20.
2t.

22.
2J.

24.

kitisch uitgegeven door MEDrR 2oo1.

52. BoEKENooGTN rgoo-rgora, rgor-r9o2, a9o)a, 19o4a, r9o5a, 1906, r9o7'19o8,

r9o9, r9o9-I9ro en r9loa

9. B1j\. A'l 7;o 1My Mother Støw Me; My Fø,thet Ate Me; The luníper Treel, A'f 78o (The

Síngjng Bonel en bovenal AT 2o3o (The Old Wonøø øttd Het Pig) ea AT 2o3ol lA
Disobedíenl Boy). Voor de tyPenummers zie A-ARN¡ & TFIoM PsoN r964'

54. Meerdere ingezonden volksverhalen van coresPondenlen zijn in licht gemoderni

seerde vorm;nhngs heruitgegeven door M!D!R 2oooa. Zie de verhalen nrs l,3,4,6,

Z ,8, 9, to, tr, r:', \4, Í5, 16 , 2o, ?'r,22.,24,2-5,3o, T, J6,37 , 4r' 44, 45, 47, 48, 49, rr2', r\t,
:J5,í16,no, nz,rz5,126,\28 e rzg.Eer'complete uitgave van de volksverhalen uit
de correspondentie e Ì;rlrit Volkskùnd e slaat op stapel.
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55. Zie hierover Dr Nß11995,E3.Zreeoot een eerste beschdjving BURGIR r9Jr. Zie VAN

Rr¡Nrecn 193z voor de catalogus.

56. Dn +er 1949.

57. Arøsunoau, MlERrlNs INsrrrûur, V.A. 75-82, VA. 84-85 en VA. 9o-9r. Voor de

afschriÍÌen zie NVA 594r-r5r85; inmiddels digitaal ontsloten in de Nederlandse Liede-
renbank, binnenkort ook op internet.

58. ZieY.A.75-Bz'¡oor Boekenoogen en YA. 48-5o voor de deelcolledie Bakker. Veel ver-
halen zijn inmiddels ontsloten in de Nede¡landse Volksverhalenbank, ook op inter-
net: http: //wlv\¡{.meertens.nl/wb/introwb.html.

59. VA. 9l-n2.
6o. Respectieveliik VA. 193, VA. 83 en VA. 86-89.
6r. Lrroex, UNrvr*srrrrrsBrBlrorH!!K, LTK. 2tÍ7-r9.
62. Dr NrEr r995, 85-86 en Velr RrJr,reecn r932. Vgl. ook Horsrror r993. Voor de collec-

tie: LEIDxN, UNIvERsITttTsBIBLIoTHxEK, BoEKENoocrN r-5rj.
63. Sucrrnrggz.
64. Mrrnrers r95o,9r.

NOTEN BII GEËRT WARNAR

I.
2.

DE BoRCHGRÀVE 2oor, EE-E9. Van Mierlo verwiist naarAuGxR 1892.
Heßtukin Dietsche Warc&de etu Belforl is y 

^N 
MrrRro r9ro. Zie over de pennenstrijd

met De Vreese DE Boncncnevr zoor, 88-93 en vgl. Ar'rnr r975, 585-6or, ook over de

coûespondentie tussen Van Mierlo en Stracke - mede-iezuiel van Van Mierlo en
wiendvan DeVreese- dìeeen bemìddelinosnooinp waaode

DE BoRcHcRAvE 2oor,97.
REYNATRT r988.
VeN Mrr*ro r923, r6o-r6r.
VaN MrERr,o r95o, dl.I, 252.

Wr11rrnrr989,346 enDE BoRcHGRAvÉ2oor, ror-r2r. RorMANs r956 voor de biblio-
grafie van Van Mierlo.
Van Mierlo's edities van de werken van Hadewijch zijn de nrs. zu , 23, Jj, 57, rrj, t24,

446,447,4ú,4ry en r74o in Roru,rlrs r956.
Dr Boncncnrvr zoor, 88-89.
V.tN Mrrruo r93r, r87-r88.
Dr Vnrrsr r933, r69-r7r.
VaN OosrRoM r995, r2. Over Van Mierlo's literair.historische uitgangspunten WrL-
r¿ERrr9E9 en LrssrNs r958.
VAN MrERro r923, 148. Zie V¡¡ Oosrnov zoor voor de lezing bij de viering van het
Ruusbroecgenootschap en VÂN OosrRoM 1996 over de lotgevallen van de geestelijke
letterkunde in de literatuurgeschiedenis vóór Van Miedo.
De p¡oblematische datering van Hadewijchs werk en de kwestie-Bloemardinne zijn
opnieuw onder de aandacht gebracht in ScHEÈpsMA 2ooo, metvermelding van oude-
re literatuur.
VÀN OosrRoM 2oor.
VaN MrrRLo r944,226. Zie [wrLLEUMrxR-]ScHArrI r943 voor het gewraakte artikel.
Zie voo¡al Wr rr¡¡ nr ¡984 en Rrwerrr r994. Vgl. foNcrnrorr t889, dI. z, z7z.
V,tr.r Mrrnro 1928,vi.
Zie VaN OosrRoM r996.
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