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Woord vooraf
Een voltreffer! In een publiekslezing ter gelegenheid van de 400ste sterfdag van
Bredero, nog steeds te vinden op YouTube, vergelijkt Lia van Gemert de
Amsterdamse dichter met zijn beroemde stadsgenoot Johan Cruijff. Stukjes taal
van Bredero wisselen af met fragmenten uit het leven van de voetballer. Wie
goed luistert, hoort het volkse dialect van Bredero’s personages terug in de
tongval van onze nationale sportheld. Cruijffs jeugd in Betondorp vloeit
naadloos over in het Amsterdam van de jonge Bredero, die in een aantal filmpjes
vertolkt wordt door een van Lia’s studenten. Het één-tweetje tussen deze
markante figuren wekt de stadsgeschiedenis tot leven. Ineens lijkt het verleden
heel dichtbij.
De lezing is kenmerkend voor de manier waarop Lia invulling gaf aan
haar rol als hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde voor 1800 aan de
Universiteit van Amsterdam. Ze combineerde een brede interesse in historische
literatuur met een onvermoeibaar enthousiasme voor de popularisering van de
historische letterkunde in de maatschappij en in het onderwijs. Haar onderzoek
naar het werk van schrijvende vrouwen en populaire (roman)literatuur
verbreedde de historische canon. Een ander aandachtsveld vond ze in de
didactisering en valorisatie van letterkundig onderzoek. Ze publiceerde
toegankelijke edities van P.C. Hoofts Granida en De schat der gezondheid van
Johan van Beverwijck. Daarnaast schreef ze mee aan Literatuurgeschiedenis.nl
en ontwikkelde ze verschillende delen in de Tekst in Context-reeks, beide
enorm geliefd in het Voortgezet Onderwijs.
Maar nu gaat Lia met emeritaat. In deze afscheidsbundel hebben wij
voltreffers van vrienden en collega’s bijeengebracht om haar inzet voor de
verbreding van het vakgebied te eren. Het zal niet verbazen dat we als thema de
populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde
hebben gekozen. Het boekje bestrijkt de drie gebieden die altijd Lia’s bijzondere
interesse hebben gehouden: de wetenschappelijke bestudering van historische
populaire literatuur, historische teksten in het onderwijs, en het tot leven wekken
van historische teksten in de maatschappij. In de geest van Lia’s brede oriëntatie
op de historische literatuur en cultuur – waarin ook Cruijff en Bredero prima
door één deur kunnen – mogen bijdragen in het vrije veld hier evenmin
ontbreken: herinneringen, anekdotes en woorden van dank, naast suggesties
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voor verder onderzoek, voorstellen tot vernieuwing en blikken vooruit. Want
we hopen van harte dat de Neerlandistiek ook na Lia’s emeritaat mag blijven
rekenen op haar bevlogen betrokkenheid bij de geschiedenis en bij de toekomst
van de letterkunde.
Lia’s collega’s van de capaciteitsgroep Historische Nederlandse letterkunde
van de Universiteit van Amsterdam:
Frans Blom
Lucas van der Deijl
Marjolein Hogenbirk
Jeroen Jansen
Oeds van Middelkoop
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Inter actus ?
Koren en reien in de Neolatijnse tragedie

Herodes infanticida
Jan Bloemendal

Op het eerste gezicht zijn koren en reien geen ‘populair’ onderwerp, zeker niet
als ze afkomstig zijn uit Neolatijnse tragedies. Neolatijn was, zo is het idee, voor
de elite. Het is dan ook opmerkelijk en het tekent je brede blik, Lia, dat je in
Literatuurgeschiedenis.nl ook aandacht liet besteden aan Neolatijn: de poetica,
de poeta doctus en de Basia van Janus Secundus. Wat dat betreft was je een
belangrijke actor in een ‘creatieve industrie’!
We leerden elkaar lang geleden kennen via Jan Steenbeek – requiescat
in pace. Jij bereikte wat hij nooit ambieerde: het hoogleraarschap, waar hij zeker
opmerkingen over heeft gemaakt. Het onderwerp waarop we elkaar troffen was
dat van de koren en reien, voor jou in Nederlandstalig toneel, voor mij in Daniel
Heinsius’ Latijnse Oranjedrama Auriacus (1602). In dit opstel keer ik terug naar
de koren en reien, en wel naar die in Heinsius’ tweede toneelstuk, Herodes
infanticida (Herodes, de kindermoordenaar, 1632), over de vlucht naar Egypte
en de moord op de onnozele, onschuldige kinderen van Bethlehem door
Herodes de Grote, om het kind Jezus te elimineren (Mattheüs 2: 13-18). Het
thema mag oud zijn, maar tiranniek bewind en wreedheden van dictators zijn
nog steeds actueel.
Er zijn drie groepen die de koorliederen zingen: één bestaande uit
profeten en gelovige joden, ofwel rechtvaardigen (tzaddik), die na het eerste en
tweede bedrijf optreden en de lof zingen van respectievelijk de Nijl (voor Egypte,
waar de heilige familie een veilig schuilplaats zal vinden) en Bethlehem (de
geboorteplaats van de Koning der koningen), één bestaande uit een koor van
oude joodse mannen (daarop kom ik zo terug) en een koor van Romeinse
soldaten dat droomt van een terugkeer naar het vaderland en de onschuldigen
prijst.
In het derde bedrijf treedt Herodes op, die vreest voor zijn troon,
bedreigd als hij zich voelt door de Romeinse machthebbers. Hij zal het kind
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doden en zo het lot en de hemel tarten. In een vrije imitatie van Horatius’ tweede
Epode (Beatus ille, Gelukkig hij die vrij van zorgen zoals de mensen vroeger
het land van zijn voorouders met zijn eigen ossen ploegt...) reageert het koor van
oude joodse mannen op deze hofintriges, waar je verre van moet blijven. Je kunt
beter je leven leiden op het platteland, vrij van zorgen – een aansporing, zo lijkt
het, om met emeritaat te gaan:
Gelukkig is iedereen die onbezorgd een veilig levenspad bewandelt, niet
bekend bij machthebbers en niet vertrouwd met het hoge hof, die in
afzondering op de grond van zijn voorouders, en niet te midden van het
rumoer van mensenmassa’s of het schrille blazen van de alarmerende
krijgstrompet als kind van vrede zijn zorgeloze jaren telt aan de hand van
de jaarlijkse oogst.
Zo iemand leeft een leven op het land van zijn voorouders, en ‘hetzelfde huis
ziet hem geboren worden en als oude man (of vrouw) voortschuifelen’. Aan het
eind van het koor sluit het toch iets nauwer aan bij de handeling: ‘zo iemand
kent niet de razernij van Herodes, en in zijn huis vindt geen bloedvergieten
plaats’. Een geval van tragische ironie: we weten dat de kinderen van de
eenvoudige (boeren)mensen in Bethlehem vermoord worden.
Je dissertatie ging – functioneel als je altijd hebt gedacht – over de functie
van het koor. Deze koorliederen werken – niet-handelingsgebonden –
pathosverhogend, geven als het ware meditaties over motieven die indirect met
het verhaal samenhangen, en geven zo heel indirect commentaar op de
handeling. Deze ‘meditaties’ worden wel aan de handeling gekoppeld: de Nijl
die het kind asiel zal verlenen, Bethlehem dat het kind een wieg zal verschaffen,
het eenvoudige landleven dat gevrijwaard zal zijn van hofintriges die het toch
blijken te kunnen raken, een terugkeer naar het vaderland voor de Romeinse
soldaten die geen onschuldig bloed willen vergieten. Zo werken ze ook
sfeerversterkend, een handelingsgebonden functie in jouw beschrijving. In deze
coronatijd kan geen koor jou een loflied toezingen, in verband met de
verspreiding van aerosolen. Maar de koren van Heinsius’ Herodes infanticida
wensen jou wel een goede toekomst toe, een otium cum dignitate, of elders, of
op de grond van je vaderen, het Brabantse land waar het leven goed is, aldus een
wat moderner (koor)lied.
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Jan Bloemendal promoveerde op Daniel Heinsius, Auriacus, sive Libertas
saucia (1602) en is senior onderzoeker aan het Huygens ING, en PrivatDozent
aan de Ruhr-Universität Bochum. Hij coördineert de uitgave van de Opera
omnia van Erasmus en doet onderzoek naar vroegmodern toneel.
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Vergeten dominees
Ook ‘stichtelijke’ teksten verdienen aandacht van
literatuurhistorici
Enny de Bruijn

Een werkcollege over Johan van Beverwijck, dat was mijn eerste kennismaking
met Lia van Gemert. Wij, studenten, zouden onder haar leiding de teksten van
de zeventiende-eeuwse Dordtse arts bestuderen en vertalen, en er een boekje
van maken in de Griffioenreeks: De schat der gezondheid (1992). Dat
fascineerde me, toen al: dat je bij de studie van historische letterkunde ook bezig
kon zijn met teksten die helemaal niet literair bedoeld waren. Zoals de populaire
naslagwerken over ziekte en gezondheid van Johan van Beverwijck, die bij
uitstek geschikt bleken om de ideeënwereld van de zeventiende eeuw te
bestuderen.
Later, toen Lia mijn proefschrift over Jacob Revius begeleidde, kwam
die benadering opnieuw van pas. Revius schreef immers niet alleen gedichten,
maar ook – en vooral – theologische en historische boeken en pamfletten, in het
Latijn. Zijn poëzie stond niet los van zijn andere werk, en ik wilde beide soorten
teksten daarom in samenhang bestuderen. Het was Lia die me op het spoor
zette van een mogelijk theoretisch kader voor die aanpak: new historicism. Ook
al wist ik niet met alle ideeën van de new historicists raad, de benadering sprak
me aan: het begrijpen van een cultuur via teksten, en het begrijpen van teksten
via hun culturele context.
Wie die aanpak eenmaal omhelsd heeft, merkt dat het verschil tussen
‘literaire’ en andere soorten teksten diffuus wordt, dat genregrenzen vervagen.
En daarmee opent zich een nieuwe en ongekend rijke wereld vol brieven,
dagboeken, pamfletten, juridische teksten, geschiedenisboeken en stichtelijke
lectuur. Een wereld waarin (ondanks al het onderzoek van de afgelopen
decennia) nog altijd veel te ontdekken valt. Dat inzicht bepaalde mijn keuze om
me, later, te gaan bezighouden met de briefwisseling van een schrijvende
boerenfamilie en met de boeken van vrijwel vergeten predikanten. Die laatsten
zijn het voor wie ik hier een lans wil breken.
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Schrijvende dominees zijn, zeker op het platteland, de cultuurdragers
van hun tijd, de vertolkers van een breed gedeeld levensgevoel. Maar zelfs de in
hun tijd zeer populaire geschiedwerken van Willem Baudartius, Abraham van
de Velde, Alardus Tiele of Johannes Blomhert – niet de minsten onder de
schrijvende predikanten van de zeventiende en achttiende eeuw – hebben zich
geen plekje in de literatuurgeschiedenis veroverd. Daar was vanouds alleen
ruimte voor de Nederlandsche historien van P.C. Hooft.
Verklaarbaar is dat wel: het werk van veel schrijvende predikanten werd
door vorige generaties literatuurhistorici waarschijnlijk niet origineel of literair
genoeg bevonden – en daarmee kon het het predikaat ‘literatuur’ niet krijgen.
Maar nu, nu de grenzen tussen hoge en lage cultuur steeds verder vervagen,
kunnen de predikant-geschiedschrijvers ineens wél meedoen in de (bredere)
cultuurgeschiedenis.
Neem Alardus Tiele. De titel van zijn boek, Schouwburg der oordeelen
en gerigten Gods (1736), nodigt misschien niet meteen uit tot nader onderzoek,
maar de tekst is bij tijden spannend genoeg, het is soms bijna alsof Tiele ter
plaatse is om verslag te doen van alle rampen die hij beschrijft. Zoals een
dijkdoorbraak in zijn geboortestreek:
‘...met wat een geruis van krakend ys, en gedruis van watergolven stortte
het hooge water in de laagte? Het verscheurde den dyk, en maakte een
yzelyke opening van ontrent tussen de 60 en 70 roeden, daar liep nu het
water met woedend gedruis, en blikkende golven over alles henen, en
kon nergens gestut worden: het maakte een gedruis als of’er duizenden
van rennende wagens wierden gehoord, welkers geluid men byna meer
dan twee uuren verre in den beginne hooren kon [...]: alles wat het water
en ys in den weg stond, scheurde, brak, boog, moest wyken, of wierd uit
de aarde geworpen en neergeveld.’ 1
Zulke verhalen plaatst Tiele als predikant vervolgens in het frame van ‘Gods
oordelen over de mensheid’. En getuige de populariteit van zijn werk raakt hij
daarmee een snaar bij de contemporaine lezers. Het zegt iets over de manier
waarop veel vroegmoderne inwoners van de Republiek rampen en
tegenspoeden proberen te duiden, over hun ‘copingstrategieën’ ook. Op die
manier kan Tieles werk niet alleen gelezen worden als een interessante
1

Tiele (1736), 172-173.
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prozatekst van een uitstekend verteller, maar ook boeiende inzichten opleveren
voor de mentaliteitsgeschiedenis.
Een ander voorbeeld vormen de Nuttige zaamenspraaken van een
heylsoekend leeraar met syne akkerlieden (1724) van Wilhelmus Themmen.
Geen geschiedenisboek, maar een meditatieve bundel dialogen, gericht op een
boerenpubliek. Tussen alle geestelijke lessen en diep-symbolische interpretaties
van Bijbelteksten en emblematische beschouwingen van het boerenbestaan door
kan de auteur soms ineens een paar alinea’s besteden aan, bijvoorbeeld, de
praktische omgang van een boer met zijn vee. In het algemeen moet zo’n boer
volgens Themmen, net als de aartsvaders uit de Bijbel, zorgen voor zieke dieren
en al zijn vee van genoeg voedsel en goede stalling voorzien. Hij mag zijn
paarden en ossen niet te zwaar belasten, hij moet ze laten rusten op zondag en
hij mag ze niet slaan of mishandelen:
‘’t Schijnt dat de Wijse Wetgeever hier (...) Israel weederom de
Barmhertigheit oover sijn Vee heeft willen leeren, en hen toonen hoe
billijk het was, dat soo’n beest, dat sig door eene lastige arbeit afsloofde,
ook met een rijke verquikkinge vergolden wierde.’
Je zou bijna zeggen: een achttiende-eeuws pleidooi voor dierenrechten. Al
gelooft Themmen dat dieren er vooral zijn terwille van de mens, hij vindt wél
dat die mens zijn vee barmhartig en met mededogen moet behandelen.2
Veel protestantse en katholieke geestelijken uit de vroegmoderne tijd
dragen in hun teksten actief en nadrukkelijk een moraal uit – een eigenschap
die niet altijd even positief gewaardeerd is door voorgaande generaties
literatuurhistorici. Maar juist die eigenschap maakt dat deze teksten verbonden
kunnen worden met allerlei maatschappelijke discussies in heden en verleden.
De auteurs doen bijvoorbeeld uitspraken over slavernij, over vluchtelingen, over
discriminatie, over dierenmishandeling (katknuppelen en ganstrekken op de
kermis) en andere thema’s die vandaag nog altijd actueel zijn.
Die uitspraken zijn vaak goed verstopt in dikke boeken die voornamelijk
gevuld zijn met dogmatische en geestelijke inzichten, boeken ook die niet altijd
even origineel of vernieuwend zijn. Dat zal de reden zijn dat ze meestal slechts
bestudeerd worden door theologen – die heel andere vragen aan zulke teksten
stellen dan neerlandici of historici. Maar ‘stichtelijke lectuur’
2

Themmen (1736), II, 220, 308-311, 317-318; citaat: 318.
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Portret van Wilhelmus Themmen. Collectie Rijksmuseum.
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was in de zeventiende en achttiende eeuw het populairste genre onder de
lezende inwoners van de Republiek, zeker ook bij groepen die niet tot de
culturele elite behoorden. Dat genre verdient ook in de cultuur- en
literatuurgeschiedenis blijvende aandacht.
Enny de Bruijn is historisch onderzoeker, journalist en schrijver. Ze studeerde
Nederlandse taal- en letterkunde in Utrecht, promoveerde in 2012 op een
biografie van Jacob Revius en publiceerde in 2019 De hoeve en het hart, een
studie over een boerengemeenschap in de zeventiende en achttiende eeuw.
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Lees en oordeel zelf
De Nederlandse Koranvertalingen van Jan
Hendriksz Glazemaker en Kader Abdolah
Lucas van der Deijl

In 2008 publiceerde Kader Abdolah een nieuwe Nederlandse vertaling van de
Koran.3 Zijn versie van het heilige boek leest als het Islamitische equivalent van
de Bijbel in Gewone Taal: een ingekorte tekst in begrijpelijk Nederlands die ‘de
Koran toegankelijk maakt voor iedereen’. De Iraans-Nederlandse schrijver
hoopte met zijn vertaling niet alleen lezers maar ook schrijvers te dienen: ‘Tot
nu toe hebben de Nederlandse schrijvers, dichters en kunstenaars hun inspiratie
in de Bijbel gezocht, nu mogen ze de Koran erbij pakken’.4 Op het omslag
symboliseert een rode tulp Abdolahs herwaardering van de Islamitische
geloofsleer op Hollandse bodem.
Abdolah was uiteraard niet de eerste die de verzen van de Koran in het
Nederlands liet klinken. De tekst wordt al eeuwenlang in onze taal gelezen en
voorgedragen: de vroegste Nederlandse Koranvertalingen dateren van 1641 en
1657. De Arabische bron had ons taalgebied bereikt na een lange omweg van
tussenvertalingen. De eerste vertaling, De Arabische Alkoran (1641) –
uitgegeven door boekverkoper Barent Adriaensz Berentsma – volgde een
Duitse editie uit 1616 van de protestantse predikant Salomon Schweigger. Op
zijn beurt baseerde Schweigger zich op Giovanni Battista Castrodardo’s
Italiaanse vertaling uit 1547 van de eerste (verkorte) Latijnse interpretatie van de
Arabische tekst door de Engelse geestelijke Robert of Ketton, geschreven tussen
1141 en 1143 en voor het eerst gedrukt in Basel in 1543. De tweede
Nederlandse vertaling, Mahomets Alkoran en Tweevoudige beschrijving van
Mahomets leven (1657), volgde wéér een andere bron, de Franse Koranvertaling
van André du Ryer uit 1647.5 Deze tweede Nederlandse Koran was vertaald
door de doopsgezinde vrijdenker Jan Hendriksz Glazemaker, die vooral naam
3

Abdolah (2008).
Abdolah (2008), ‘Inleiding’, in: De Koran. Een vertaling. vert. Kader Abdolah.
Amsterdam: De Geus 2008: 10.
5
Zie Hamilton & Richard 2004 voor een studie naar Du Ryer’s vertaalpraktijk.
4
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zou maken als de eerste Nederlandse vertaler van bijna alle werken van
Descartes en Spinoza. Glazemakers Koranvertaling werd tot 1734 zeven keer
herdrukt en bleef tot ver in de negentiende eeuw de meest recente Nederlandse
representatie van de Arabische tekst.6
In vergelijking met de eerste Bijbelvertalingen in ons taalgebied zijn de
vroegste Nederlandse Koranvertalingen nog nauwelijks bestudeerd.7 Ik schreef
voor mijn proefschrift een hoofdstuk over Glazemaker, maar moest diens Koran
aanvankelijk onbesproken laten door het gebrek aan eerder onderzoek en mijn
eigen beperkte kennis over de Islam. Het was mijn promotor Lia van Gemert
die daar verandering in bracht. Zij attendeerde me op een bijeenkomst waar
NWO gevluchte wetenschappers koppelde aan Nederlandse onderzoekers.
Lia’s gevoel voor nieuwe onderzoekskansen en samenwerkingen had me eerder
een promotieonderzoek opgeleverd, en ook nu bracht het mij vooruit. Ik kwam
in contact met Ahmad al Hosain, een voormalig hoogleraar Arabische literatuur
aan de Universiteit van Damascus. De gesprekken die volgden maakten mij
duidelijk waar het Glazemaker om te doen was: net als Abdolah creëerde hij een
Nederlands venster op de Koran en hoopte hij tegelijkertijd Nederlandse lezers
te bevrijden van hun vooroordelen over de Islam. Anders dan eerdere
Koranvertalers was Glazemaker niet gemotiveerd door exotisme of het gangbare
wantrouwen ten aanzien van moslims. Hij liet zich leiden door een liberaaldoopsgezinde scepsis over georganiseerde religie en een filosofische interesse in
het geloof van niet-Christelijke culturen.
Bij wijze van aanzet tot verder onderzoek geef ik twee voorbeelden van
de manier waarop Glazemaker en Abdolah met andere middelen een
vergelijkbaar doel dienden. Dat doel was ten eerste het populariseren van een
tekst die door haar repetitieve en cryptische karakter veel inspanning vraagt van
de ongeoefende lezer. Abdolah stelt zich daarom op als een gids, die de essentie
van de tekst wil overbrengen door te knippen in de vele herhalingen van de
Koran. Bovendien maakte hij de onconventionele keuze om de soera’s
chronologisch te ordenen en voegde hij korte samenvattingen toe in cursief.
Glazemaker liet daarentegen zijn lezers zelf oordelen, geïnspireerd door
zijn Cartesiaanse en doopsgezinde idealen over intellectuele en religieuze
autonomie. Hij creëerde transparantie over zijn eigen rol als vertaler door de
tekst niet te verkorten of aan te vullen en door de Franse bron zo letterlijk
6

Zie het bibliografische overzicht in Den Hollander 2015.
Slechts enkele artikelen en notities in bibliografieën werden aan de teksten gewijd, zie met
name Den Hollander 2015; Hamilton & Richard 2004; Binark & Ehren 1986.
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mogelijk weer te geven. Die vertaalstijl is kenmerkend voor zijn gehele oeuvre
en maakt dat we Glazemaker kunnen beschouwen als de eerste vertaler die de
Koran in zijn geheel naar het Nederlands heeft overgezet.
Het verschil tussen de Berentsma-editie – indirect gebaseerd op de
verkorte Latijnse vertaling van Ketton – en Glazemakers versie wordt goed
duidelijk als we het aantal woorden per soera vergelijken met een volledige
moderne Nederlandse vertaling (zie Figuur 1 en Figuur 2).8

Figuur 1. Lengte per soera gemeten in word tokens: Berentsma 1641

Waar Glazemaker de oorspronkelijke tekst (zoals vertaald door Du Ryer)
nauwkeurig volgt, biedt de Berentsma-editie slechts een verkorting van alle
soera’s, met als uitzondering de tweede en langste soera, Al-Baqarah, ofwel ‘De
Koe’. Het is nog een open vraag hoe deze tekstingrepen in de overlevering door
Ketton, Castrodardo, Schweigger en Berentsma ideologisch gemotiveerd waren,
maar dat Islamkritiek een rol speelde, staat wel vast. Tegelijkertijd was
Glazemakers keuze om de tekst niet te verkorten of aan te passen natuurlijk
evengoed een ideologische.

8

Voor de moderne vertaling gebruikte ik een digitale transcriptie van een Nederlandse editie
van The Oriental & Religious Publishing Corporation (Den Haag), uit 1953, beschikbaar op
http://www.arsfloreat.nl/documents/Koran.pdf. Van de zeventiende-eeuwse versies biedt de
DBNL een digitale kopie (van Glazemakers vertaling is alleen de herdruk uit 1658 in digitale
vorm beschikbaar).
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Figuur 2. Lengte per soera gemeten in word tokens: Glazemaker 1658

Het gemeenschappelijke doel van Abdolah en Glazemaker was ten tweede om
het gangbare negatieve beeld over de Islam te bestrijden, of in ieder geval om
een meer neutrale oordeelsvorming te faciliteren. Abdolahs vertaling verscheen
in het decennium van 9/11 en de moord op Theo van Gogh, waarna
Islamkritische stemmen steeds luider klonken in het publieke debat. Tegen die
achtergrond kreeg Abdolahs verheerlijking van de tekst (‘Lees, en bewonder
het’) een politieke lading.
Vijandige sentimenten tegenover de Islam waren echter alles behalve
nieuw. Angst voor de ‘valse profeet’ Mohammed voedde maar al te vaak de
Europese receptie van de Koran in de lange geschiedenis van interreligieus
contact tussen de Christelijke en Islamitische wereld.9 De Nederlandse receptie
vormde daarop geen uitzondering. Zowel Schweigger als Du Ryer legitimeerden
hun vertaling vanuit de noodzaak om Christelijke lezers te wapenen tegen de
‘duivelse’ leer van Mohammed, en beide Nederlandse vertalingen namen
dergelijke waarschuwingen plichtmatig over. Maar Glazemaker liet zijn lezers
ook zelf nadenken. Hij bundelde zijn vertaling met een tweevoudige biografie
van Mohammed, één vanuit vermeend Islamitisch en één vanuit Christelijk
perspectief, ‘zonder te pogen ’t geen, daar zy in verschillen, te recht te brengen,
zo om ons in geen verkeert oordeel in zulke duistere zaken in te wikkelen, als
ook op dat d’opmerkende lezer zelf ‘t verschil, en de strijdigheid daar in zou
9

Zie bijv. Tolan (2019).
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bemerken, en, zo ’t hem lust, naar zijn eige believen daar af oordelen.’10 De lezer
in staat stellen om zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over de tekst: ook
dat is een definitie van popularisering.
De Koranvertalingen van Glazemaker en Abdolah demonstreren de vele
keuzes waarvoor vertalers en editeurs zich gesteld zien: wel of niet inkorten, wel
of niet hertalen, wel of niet uitleggen. Bij al deze dilemma’s maakte Abdolah
volstrekt andere keuzes dan Glazemaker, en toch vervult Abdolahs vertaling 350
jaar later een vergelijkbare functie als die van zijn collega uit de zeventiendeeeuw. Dergelijke transhistorische vergelijkingen (in de geest van Lia) kunnen ons
helpen om de Nederlandse vertaalgeschiedenis van de Koran te gaan begrijpen
en beter in de Nederlandse literatuurgeschiedenis te verankeren. Hoog tijd dus
dat niet alleen schrijvers, dichters en kunstenaars, maar ook historisch
letterkundigen de Koran ‘erbij pakken’.
Lucas van der Deijl is als promovendus historische Nederlandse letterkunde en
digital humanities verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn
onderzoek richt zich op de Nederlandse vertaling en adaptatie van de Nieuwe
Filosofie, met name Descartes, Hobbes en Spinoza, tijdens de Vroege
Verlichting. Lia van Gemert is zijn promotor.
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Van Oost naar West en van Zuid naar Noord

Waerachtich verhael van eenige merckelycke
saecken des vermaerts Coninckrijcx van Syna,
uitgegeven in ’s-Hertogenbosch in 1615
Trude Dijkstra

In 2004 bericht de Volkskrant dat ‘Noordelingen stugger zijn dan zuiderlingen’.11
Hoewel er wellicht kanttekeningen gemaakt mogen worden bij het
achterliggende onderzoek uitgevoerd door personeels-adviesbureau GITP, wil
ik de stelling dat zuiderlingen ‘jovialer, makkelijker in de omgang en socialer’
zijn graag voorzichtig onderschrijven: Lia en ik hebben allebei onze wortels
liggen in ’s-Hertogenbosch, en misschien is dit de reden dat we het al snel zo
goed met elkaar konden vinden. Hoogleraar Arnoud-Jan Bijsterveld van de
Universiteit van Tilburg stelt dat de katholieke kerk het vaak rijke
verenigingsleven in de zuidelijke regio's stimuleerde, waardoor ook
tegenwoordig nog ‘zuiderlingen, meer dan noorderlingen, geneigd [zijn] om te
vieren’.12 Op 23 oktober 2019 vierde ik met Lia als promotor het behalen van
mijn doctorstitel. Een jaar later is het een even groot plezier om haar én haar
toekomstige emeritaat te huldigen met een bijdrage in deze bundel.
’s-Hertogenbosch is niet enkel onze gezamenlijke geboortegrond, het is
ook de stad waar in 1615 het Waerachtich verhael van eenige merckelycke
saecken des vermaerts Coninckrijcx van Syna werd uitgegeven door Anthoni
Scheffer. Contacten tussen China en de Republiek der Verenigde Nederlanden
- het onderwerp van mijn proefschrift - kwamen op gang rond 1600. Jan Huygen
van Linschoten beet het spits af in 1596 met de publicatie van zijn Itinerario,
waarin een uitgebreide beschrijving van Chinese topografie, flora en fauna,
religie en politiek te vinden is. De Chinese ervaringen van de opvarenden van
de ‘Eerste Schipvaert’ verschenen een korte tijd later in druk, daarin
aangemoedigd door de Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz. In de eeuw
11
12

Volkrant, 3 april 2004, p. 3.
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daarop volgt een steeds groter wordend aantal titels van bijvoorbeeld Johan
Nieuhof, Olfert Dapper en Willem IJsbrantsz Bontekoe, waarmee China
geleidelijk onderdeel werd van een Europees cultureel, intellectueel en religieus
bewustzijn.
Hoewel deze en andere Nederlandse handelaren zeker een rol hebben
gespeeld in de uitwisseling van informatie tussen China en de Nederlanden,
waren vooral missionarissen van de Sociëteit van Jezus belangrijke
bemiddelaars. Zij brachten niet alleen kennis uit en over het oosten naar het
westen, de vaak uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige missionarissen
leverden regelmatig materiaal aan Noord Nederlandse boekdrukkers en
uitgevers.
Al in 1552 bereikte Franciscus Xaverius Shanchuan, een eiland in de zee
voor Guangzhou. Hij zou het Chinese vasteland nooit bereiken: na drie
maanden wachten op een mogelijke oversteek werd Xaverius ziek en hij
overleed op 3 december van datzelfde jaar. Iets meer dan dertig jaar later kreeg
Matteo Ricci toestemming om zich in China te vestigen. Tussen 1589 en 1599
verbleef hij in Shoayang, Nanchang en Nanjing. In 1601 kreeg hij eindelijk
toestemming van de Chinese Wanli-keizer om zich in Beijing te vestigen. Als
grondlegger van de missie in China bekeerde Ricci enkele vooraanstaande
Chinezen; waaronder Xu Guangqi, die hem hielp met het vertalen van de
Elementen van Euclides in het Chinees alsook een aantal klassieke teksten van
Confucius in het Latijn.
Tijdens zijn laatste jaren in Beijing kreeg Ricci het verzoek van de
Algemene Overste van de Sociëteit tot het schrijven van een geschiedenis van
het christendom in China. In mei 1610 stierf Ricci voordat het werk afgemaakt
kon worden, maar het project werd snel overgenomen door de ZuidNederlandse Nicolas Trigault. Trigault werd teruggezonden naar Europa en
vertrok op 9 februari 1613 per schip vanaf Macau. Bijna anderhalf jaar later
arriveerde hij in Rome, mét de uitgewerkte geschiedenis van het christendom in
China op basis van Ricci’s notities. De tekst werd uitgegeven in Augsburg in 1615
door Christopher Mangius, onder de titel De Christiana expeditione apud sinas
suscepta ab Societate Jesu (‘De christelijke missie onder de Chinezen
ondernomen door de Sociëteit van Jezus’). Het boek was direct een enorm
succes: binnen tien jaar was het beschikbaar in zes verschillende talen en zes
herdrukken. Gezien de wijde verspreiding was het waarschijnlijk het meest
gelezen Europese boek over China van de vroege zeventiende eeuw.
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Hoewel De Christiana expeditione nooit vertaald is in het Nederlands
konden lezers toch kennisnemen van tenminste een deel van de inhoud door
de eerdergenoemde uitgave van Waerachtich verhael door Anthony Scheffer in
’s-Hertogenbosch. De volledige titel geeft daarnaast nog de informatie dat het
geschreven is ‘door eenen Priester der Societeyt Jesu/Nederlander onlancx van
daer ghecomen’. Het is een pamfletje van acht pagina’s, waarvan de inhoud een
samenvatting geeft van de 646 pagina's tellende De Christiana expeditione.13
Gezien deze inkorting is het vooral opmerkelijk welke onderwerpen wél
besproken worden. Het valt op dat Trigault als enige schrijver is aangemerkt,
terwijl de Augsburgse editie juist de nadruk op het auteurschap van Matteo Ricci
legt. Dit heeft wellicht te maken met de Nederlandse herkomst van de eerste,
een gegeven dat meermaals in de tekst wordt aangehaald.
Het eerste deel van het pamfletje beschrijft de lange reizen die Trigault
heeft ondernomen om van Europa naar China, en daarna weer terug van China
naar Rome te komen. De beschrijving doet vaag denken aan Drs P’s De
Veerpont (1973): de Jezuïeten zijn daar aan de oever van een machtig land, de
Europese oever is hier ginds, en die daar is daar. Hierna volgt dan een
beschrijving van het ‘Coninckrijcke ende maniere van leven aldaer’, waar de
lezer kennis kan nemen van de verschillende fruitsoorten van China (geen
wijndruiven en amandelen, maar wel 23 soorten die tot dusver onbekend waren
op Europese bodem). Een verrassend specifieke bevolkingstelling - 232 miljoen
- volgt, met daarna een beschrijving van het keizerschap en de lokale politieke
situatie. Natuurlijk komt de Chinese religie aan bod, waarbij de aanhangers van
Confucius worden geprezen. Het Chinese volk is volgens de tekst überhaupt te
roemen, aangezien het ‘soo vol beleeftheydt [is] dat het oock by nae die van
Europen te boven gaet’.
Deze lof voor de Chinezen is een opmars naar waar het in dit pamflet
echt om draait: ‘sy zyn van natueren weghe seer bequaem om het licht des
waerheyts/ ende des H. Evangeliums t’aenschouwen’. Hierna volgt dan ook een
overzicht van de voortgang van de christelijke missie. 22 Jezuïeten hebben in de
Chinese ‘Wijngaert des Heeren’ zogezegd duizenden bekeerlingen gemaakt,
waaronder velen ‘treffelijcke ende gheleerde mannen’. Een overzicht van de
handelingen van de missionaris volgt in twee pagina’s, waarna het geheel
afgesloten wordt met een vrij lange samenvatting van berichten ontvangen door

13
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de uitgever Anthony Scheffer uit Rome en Frankrijk die ‘vertroostend’ voor de
goede katholiek zullen zijn.
Toen Scheffer in ’s-Hertogenbosch een uittreksel van Trigaults
geschiedenis en voortgang van het christelijk geloof in China uitgaf, stonden
Nederlanders op de drempel van een ‘Chinese eeuw’.14 Missionarissen van de
Sociëteit van Jezus bleven in de informatievoorziening een belangrijke rol
vervullen: Martino Martini’s Historie van den Tartarschen oorloch (1655) zou
bijvoorbeeld als bron dienen voor zowel Joost van den Vondels Zungchin of
Ondergang der Sineesche heerschappye (1667) als Johannes Antonides vander
Goes’ Trazil, of Overrompelt Sina. Wat begint met de invoer van informatie uit
China door de Jezuïeten komt in de loop van de zeventiende eeuw tot wasdom:
China wordt voer voor literaire en artistieke beschouwingen in de vorm van
toneelstukken, romans, en poëzie. Het Noord Nederlandse begin hiervan is in
ieder geval deels terug te voeren naar het zuiden: net als Lia en ikzelf.
Trude Dijkstra promoveerde in 2019 aan de UvA op een onderzoek naar
Chinese religie en filosofie in Nederlands drukwerk, 1595-1700 met Lia als
promotor. Naast het opzetten van een nieuw onderzoeksprogramma geeft ze les
aan de Universiteit Leiden. Ook is ze redactielid van Quaerendo (Brill).
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De Spaensche heydin (1644): een beeldhouwwerk
uit Verwers’ ‘harssen-kamer’
Nina Geerdink

Het is wel heel passend dat 2020, het jaar waarin Lia van Gemert afscheid neemt,
ook het jaar is waarin Theater Kwast de serie Vondel was een vrouw lanceert.
Vroegmoderne vrouwelijke toneelauteurs wier werk eeuwenlang niet opgevoerd
en in veel gevallen zelfs vergeten geweest is, komen in de spotlight te staan.
Toneelstukken van auteurs als Katharina Lescailje en Petronella Moens komen
(eenmalig) op de planken, en hun verdere werk en leven wordt in podcasts
besproken zodat een breed publiek er kennis van kan nemen.15
Dit initiatief van Kwast kan niet los gezien worden van het werk dat Lia
samen met en in navolging van Riet Schenkeveld-van der Dussen verzet heeft
op het gebied van de geschiedenis van het vrouwelijk schrijverschap. Heel
bescheiden plaats ik mezelf ook graag in deze traditie, want hoewel ik de
interesse voor vrouwengeschiedenis van huis uit meegekregen heb, is deze
gevoed tijdens mijn studie in Utrecht, met name door Lia en Arie Jan
Gelderblom. Tegen het eind van mijn studie zetten zij me op het spoor van Jan
Vos en Katharina Lescailje, als centrale figuren voor een succesvolle
promotieaanvraag. Dat tijdens het promotietraject Lescailje buiten beeld geraakt
is en mijn proefschrift uiteindelijk alleen over Jan Vos ging, maakt misschien wel
dat ik momenteel des te gemotiveerder ben om vrouwen wél de plaats in mijn
onderzoek te geven die ze verdienen.
In deze bijdrage wil ik kort ingaan op een van de vrouwen van Kwast,
Catharina Verwers (ca. 1618-1684), en een gedicht over haar dat al eerder
centraal stond in een feestbundel: het sonnet van Pieter Dubbels uit het
voorwerk bij haar Spaensche heydin (1644).16 Deze casus kan goed illustreren –
en niet in de laatste plaats door de recente ontdekking van een portret dat
misschien wel eens Catharina Verwers voor zou kunnen stellen (zie afbeelding)17
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– hoe zeer het laatste woord over vrouwelijk schrijverschap in de Republiek nog
niet gezegd is. (Ik hoop dan ook, Lia, dat je wat dat betreft na je afscheid nog
beschikbaar blijft als vraagbaak en inspirator.)

Mogelijk portret van Catharina Verwers

De Spaensche heydin was het eerste toneelstuk van een vrouw dat op de
Amsterdamse schouwburg werd opgevoerd. Je zou verwachten dat in het
voorwerk bij de publicatie van zo’n primeur de deelname van een vrouw aan
zo’n verheven genre gelegitimeerd zou worden onder verwijzing naar haar
kennis van de klassieken, die immers onontbeerlijk geacht werd voor een
toneelschrijver. Uit een systematisch onderzoek naar het voorwerk van
vrouwelijke literaire publicaties uit de zeventiende en achttiende eeuw dat ik
samen met Feike Dietz uitvoerde in het kader van een NIAS Themegroup
29

fellowship,18 blijkt echter dat kennis van de klassieken, of boekenkennis
überhaupt, maar zelden een rol speelde in het voorwerk bij uitgaven van
toneelwerk geschreven door vrouwen.
Het sonnet van Dubbels is representatief. Niet in toon of stijl – het is een
van de ingewikkeldste teksten uit ons corpus – maar wel in het beeld dat eruit
spreekt over de kennis en kunde van een vrouwelijke toneelauteur. Het sonnet
is gericht aan de ‘Weteloose Weters’ die denken dat vrouwen over geest noch
‘weetsucht’ beschikken. In de tweede strofe beschrijft Dubbels hoe het stuk van
Verwers het tegendeel bewijst. Daarbij speelt Verwers’ kennis van of kundige
omgang met de klassieke poëtica geen rol, en ook niet die met de stof die aan
het werk ten grondslag lag. Dubbels prijst ook haar verheven stijl of doorwrochte
verzen niet.
Integendeel: Dubbels presenteert Verwers’ toneelstuk als bondig en
subtiel, want geschreven door een vrouwenhand, en ‘begonnen en voltooyt in
Verwers harssen-kamer’. Het is niet grof zoals het werk van een smid, maar
‘gekant, gerond en geplet’, zoals het werk van een beeldhouwer. Die referentie
aan de beeldhouwkunst is extra relevant als je bedenkt dat in het voorwerk bij
publicaties van vrouwen gedurende de hele zeventiende en achttiende eeuw in
de legitimering van hun auteurschap regelmatig verwezen wordt naar hun kennis
en kunde op het terrein van de (voor vrouwen geaccepteerde
vrijetijdsbeoefening van de) kunsten. Bovendien kwam Verwers uit een
schildersfamilie en heeft Martine van Elk recent laten zien dat in het stuk zelf
opvallend gebruik wordt gemaakt van schilderkunstige termen.19
Over dit gedicht is het laatste woord nog niet gezegd, over Verwers en
haar Spaensche heydin ook niet, maar wat alvast duidelijk is, is dat Dubbels
Verwers’ kennis niet op conventionele wijze representeert in lijn met de kennis
van de mannelijke toneelauteurs uit haar tijd, maar als een tegenhanger daarvan.
De Spaensche heydin is een beeldhouwwerk uit Verwers’ ‘harssen-kamer’, die
nadrukkelijk vrouwelijk en subtiel is, en gevuld met kennis uit het domein van
de visuele kunsten.
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Nina Geerdink is universitair docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde
aan de Universiteit Utrecht en houdt zich in het bijzonder bezig met
auteurschap, literaire patronage, sociale poëzie en schrijvende vrouwen.
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‘Lust yemant sijn wetenschap te bewijsen, die toontet
in een onghevalschte suyvere Taal’: Bredero en
Stevin
Charles van den Heuvel

In 2018 was Lia van Gemert de drijvende kracht achter de herdenking van de
400ste sterfdag van Gerbrand Anthoniszoon Bredero (1585-1618) op 23
augustus. Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat Simon Stevin (1548-1620)
in het voorjaar, de precieze datum is niet bekend, overleed. In haar
herdenkingslezing Op zoek naar Bredero bracht Lia de toneelschrijver in
verband met een andere bij het volk geliefde Amsterdamse taalvirtuoos, Johan
Cruijff. Ze haalde Cruijff aan toen deze bij de huldiging voor de Europacup in
1971 op het bordes van de Stadsschouwburg verwonderd vroeg of er ooit zoveel
mensen voor een toneelstuk waren gekomen. Vervolgens refereerde Lia aan het
succes van Bredero’s Spaanschen Brabander, de bekende klucht waarin de
draak wordt gestoken met het taalgebruik van immigranten uit de Zuidelijke
Nederlanden. Zo’n immigrant was Simon Stevin, geboren in Brugge en voor zijn
komst naar de Hollandse Republiek werkzaam als klerk te Antwerpen tijdens
het calvinistisch bewind in de Brabantse stad. Een groter contrast tussen de
snoevende Jerolimo en de puriteinse Simon is nauwelijks denkbaar. Daarom
denken we wellicht niet direct aan Stevin bij Bredero; toch hebben ze meer
gemeen dan op het eerste gezicht lijkt.
Stevin is behalve om de zeilwagen – nee, niet zijn uitvinding – vooral
bekend als ingenieur en vestingbouwkundige. Verder weten beter ingewijden dat
hij een groot voorvechter was van de Nederlandse taal en dat we vele
neologismen in onze taal aan hem danken. Minder bekend is dat Stevin ook een
Nederduytsche Dichtconst had willen schrijven. De titel wordt genoemd in een
lijst van verhandelingen die Simon nog aan zijn Wisconstighe Ghedachtenissen
had willen toevoegen die in twee delen, respectievelijk in 1605 en 1608 in druk
verscheen. Diezelfde lijst in verschillende edities van de Materiae Politicae van
Simons zoon, Hendrik Stevin, bevat behalve onvoltooide verhandelingen over
architectuur en muziek met directe verwijzingen naar de kwaliteiten van de
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Nederlandse taal ook nog een Nederduytsche Dialectica Dats Bewijsconst,
anders geseyt Redenstrijt en een Nederduytsche Retorica Dats Redenconst,

anders geseyt Welsprekenheyt.
De Nederduytsche Dialectica was een herziene versie van zijn Dialectike
of Bewijsconst van 1585 waarin Stevin al een lans had gebroken voor de
Nederlandse taal. Een dergelijk pleidooi treffen we ook aan in zijn verhandeling
over mechanica De Beghinselen der Weechconst, onder de titel ‘Uytspraeck
vande Weerdichheyt der Duytsche Tael’, dat in aangepaste vorm werd
opgenomen in de Wisconstighe Ghedachtenissen in een verhandeling over
geografie: Weereltschrift. Deze werd aangevuld met een andere belangrijke tekst
waarin Stevin onder andere zijn gedachten over de Nederlandse taal uiteenzet,
‘De Wysentijt’, waar we nog op terugkomen.
De inhoud van de twee andere titels op de lange lijst van onvoltooide
werken bestemd voor de Wisconstighe Ghedachtenissen laat zich lastiger raden.
Niettemin geven korte aanvullingen op deze titels een indruk. Zo zou de
Nederduytsche Retorica verhandelingen bevatten: ‘van de eygenheyt des
spraecx,’ ‘van duysterheyt en claerheyt,’ ‘van d’oirden des uytspraecx,’ ‘vant
cieraet,’ en ‘vant wesen’. De Nederduytsche Dichtconst [ …] En hier is by
gevoucht een verhael van Letterconstige geschillen omvatte hoofdstukken:
‘geschil vande Spelling’, ‘vant geslacht der Namen’, ‘op Seker E, En en Der’ en
‘van de buyging en vervouging’.
Kortom in de Wisconstighe Ghedachenissen, die in de eerste plaats
gezien moeten worden als een compilatie van het onderwijsmateriaal waarvan
Stevin in zijn privé-lessen aan Maurits gebruik had gemaakt, werd een nog een
grotere nadruk op taalkundige aspecten van het Nederlands gelegd. Het is om
die reden wellicht niet verwonderlijk dat ook zonder die onvoltooide teksten,
Hugo de Groot in zijn Parallelon rerumpublicarum in 1602 de Wisconstighe
Ghedachtenissen juist in zijn hoofdstuk over taal aankondigde en opmerkt dat
Maurits met deze publicatie in het Nederlands, in plaats van Latijn of Frans, er
geen misverstand over wilde laten bestaan welke taal het meest geschikt is om
de eigenschappen van alle dingen uit te drukken aangezien hijzelf de kracht van
de Nederlandse taal niet minder als die van de wetenschappen begreep.
We weten niet of Bredero Stevins opvattingen over taal via Hugo de
Groot kende – beiden noemden zich een vriend van de rechtsgeleerde – of
rechtstreeks via de Wisconstighe Ghedachtenissen. In ieder geval verwijst
Bredero direct naar Stevin in een pleidooi voor zuiverder taalgebruik gericht tot
zijn broeders van de rederijkerskamer in De Amstelredammer Oude
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Camer, Den Egellentier, in Liefd’ Bloeyende van wellicht voor 1612, maar
uiteindelijk gepubliceerd in de Nederduytsche Poëmata (1632). Hij dankt daarin
alle liefhebbers der vaderlandse taal: ‘Doch so daar yets sou moghen aen
ontbreecken, sal den gheleerden en seer kunstighe Simon Stevyn om het
gemeene beste gaarne volmaacken […] Lust yemant sijn wetenschap te bewijsen,
die toontet in een onghevalste suyvere Taal.’ Hoewel het argument dat het
kernachtige karakter van de Nederlandse taal geschikt is om wetenschappelijke
kwesties helder uit te leggen in meerdere teksten van Stevin aan de orde komt,
is de rol van de Nederlandse taal in de wetenschap nergens zo prominent
aanwezig als in zijn Wysentijt.
In de Wysentijt probeert Stevin een gouden tijdperk van de
wetenschappen te herstellen die voorafgegaan zou zijn aan de Egyptische,
Griekse en Romeinse beschavingen. Het bestaan van die periode ontleende
Stevin aan ‘Ghetuychenissen eens seer ouden wysen-tijts, bij een vergaert deur
den Hoochgeleerden Heer Doctor Huych de Groot’ die hij in de tekst opnam.
Helaas kunnen we hier niet dieper ingaan op de Wijsentijt20, maar Stevin
beschrijft daarin een vier stappenplan om deze periode van grote geleerdheid te
herstellen. 1) Er moeten veel gegevens op basis van praktische ervaring
bijeengebracht worden. 2) Om meer mensen hierbij te kunnen betrekken
moeten ze in hun moedertaal onderwezen worden. Om goede resultaten te
krijgen moet dat een goede taal zijn. 3) Om dergelijke goede talen te verkrijgen,
moet men weten wat de excellente kwaliteiten van een taal zijn; en tenslotte 4)
moet de beste ordening worden vastgesteld om wetenschappelijke problemen
en vragen te beschrijven. Kortom deze Wysentijt richt zich op de pre-klassieke
autoriteit van de wetenschappen, onderschrijft het belang van empirisch
onderzoek en kent een belangrijke rol toe aan de kennis en het gebruik van pure
talen. Hoewel Stevin elders in de Wysentijt weer op de kracht van de
Nederlandse taal wijst, is het opvallend dat hij in de uitzetting van zijn strategie
om deze te herstellen alleen spreekt van de noodzaak van ‘goeden talen’. Een
mogelijke verklaring daarvoor is dat hij zijn zoektocht naar de fundamentele,
20

Voor mijn interpretatie van de Wysentijt, bron- en literatuurverwijzingen: C van den
Heuvel, “Simon Stevin’s Age of the Sages. In search of an Alternative Renaissance:
Exploring Scientific Methods Based on Pre-Classical Authorities, Empirical Data and Pure
Languages.” In C.A. Davids e.a. (eds.), Rethinking Stevin, Stevin Rethinking, Leiden: Brill
(2020), pp. 206-233. Voor Bredero’s herdenkingslezing:
https://www.youtube.com/watch?v=kvYI5lWvfaM
Verder: Jeroen Jansen, G.A Bredero: Proza. Hilversum: Verloren 2011, pp. 76-83.
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pure kwaliteiten van het Nederlands wilde uitbreiden naar andere talen in de
kunsten (zoals muziek en architectuur) en wetenschappen gebaseerd op de
natuurlijke orde. Ook kan dit de reden zijn dat Bredero juist Stevin aanhaalde
in zijn strijd tegen barbarismen binnen de Eglentier, die uiteindelijk zou leiden
tot zijn vertrek in 1617 naar de door Samuel Coster opgerichte Nederduytsche
Academie waarin niet alleen toneelstukken werden opgevoerd of verzen
gelezen, maar ook lessen in de wetenschappen (rekenkunde, astronomie) en
kunsten gegeven zouden worden.
Charles van den Heuvel leidt de afdeling kennisgeschiedenis van het Huygens
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en bekleedt de leerstoel ‘Digitale
Methoden en Historische Disciplines’ aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
is p.i. van de projecten Golden Agents en Virtual Interiors.
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Velthem en de populaire, maar leugenachtige
roman
Marjolein Hogenbirk

Al snel na het ontstaan van de roman, halverwege de twaalfde eeuw, verspreidde
dit literaire genre zich vanuit Frankrijk over Europa. Niet iedereen was echter
gecharmeerd van deze literaire hype. In de Lage Landen kon het genre rekenen
op forse kritiek, onder andere van Jacob van Maerlant, die overigens zelf in zijn
jonge jaren Franse romans bewerkte. Omstreeks 1285 beveelt hij zijn laatste
werk en magnum opus, de Spiegel Historiael, aan met de volgende woorden:
Dien dan die boerden vanden Grale,
Die loghene van Perchevale,
Ende van vele valscher saghen
Vernoyen ende niet en behagen,
Houde desen Spiegle Ystoriale
Over die truffen van Lenvale21
(Degenen die niet gecharmeerd zijn van de verzinsels over de Graal, de
leugens over Perchevael en zich ergeren aan vele andere onware
verhalen, zullen deze Spiegel historiael prefereren boven de nonsens
over Lanval).
Maerlant geeft hier af op de populaire van oorsprong Franse episodische
Arturstof en wijst de verhalen en personages die niet gebaseerd zijn op Latijnse
kronieken naar het rijk der fabelen. Dichters en hun publiek, in zijn geval de
Hollandse edelen rond Floris V, moeten zich niet inlaten met dergelijke
fictionele nonsens. In zijn Spiegel kunnen ze, aldus de Vlaamse auteur, de
waarheid over de legendarische koning vinden, al is die waarheid, zo weten wij
nu, ook grotendeels verzonnen.

21

Ed. de Vries & Verwijs (1861-1879), vs. 55-60.
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De verzuchtingen van Maerlant hebben geen aantoonbaar effect gehad
op de populariteit van het genre in onze streken: tot halverwege de veertiende
eeuw werden verschillende handschriften met Arturstof afgeschreven.
Ook de Brabantse pastoor Lodewijk van Velthem raakte in de ban van
de illustere koning. Zijn eerst bekende werk is de voltooiing van Maerlants
Vierde Partie van de Spiegel, waaraan hij een Vijfde Partie toevoegt met recente
geschiedenis (ca. 1316/1317). Hoewel Velthem net als Maerlant de waarheid
hoog in het vaandel heeft staan, geeft hij in die Vijfde Partie ruim baan aan
leugenachtige, Arturiaanse fictie. Zo laat hij koning Edward I van Engeland op
een expeditie in het ‘Woud zonder genade’, een locatie die bekend is uit
verschillende Middelnederlandse Arturromans, reusachtige, maar verroeste
maliënkolders vinden, die, zo blijkt, nog afkomstig zijn van Koning Artur en zijn
Ridders van de Tafelronde die daar ooit hevige gevechten leverden. Zo
legitimeert hij de Arturverhalen: als die bekende eigentijdse vorst de relicten van
het Arturtijdperk in de bossen kan aantreffen, dan moeten die romans wel waar
zijn!
Velthems latere werk staat geheel in het teken van de Arturroman. In
1326 voltooide hij de door Maerlant begonnen dubbelroman Historie vanden
Grale en Boec van Merline. Het gaat zowel in Maerlants deel als in Velthems
voortzetting, die bekend staat als de Merlijncontinuatie, om pure fictie ontleend
aan Franse bronnen. De personages zijn echter wel bekend uit Latijnse
kronieken en de romans zelf suggereren historiciteit, omdat ze gepresenteerd
zijn als ooggetuigenverslag. Zo is het historische personage Merlijn zelf de
voornaamste bron van de verhalen over zijn jeugd, over de verwekking van Artur
en het begin van diens koningschap, omdat hij alle gebeurtenissen aan zijn
biechtvader Blasius vertelt, die ze vervolgens optekent. Toch lijkt Velthem er
niet helemaal gerust op; misschien dat hij daarom zo’n enorme hoeveelheid
stoplappen met waarheidsclaims toevoegde aan zijn voortzetting.
Een experimenteel romanproject dat waarschijnlijk nog iets eerder
gereed kwam dan de Graal-Merlijn moet voor de Brabantse priester zelfs nog
grotere problemen hebben opgeleverd. Het gaat om de Lancelotcompilatie, een
handschrift uit ca. 1320-1325. Velthem was waarschijnlijk zowel de bezitter als
de compilator ervan. De codex bevat het grootste deel van her driedelige vervolg
op de Graal-Merlijn. In deel een, de Lanceloet, is de door Maerlant
verafschuwde Lancelot de belangrijkste held van de Tafelronde. Diens
overspelige liefde voor de koningin wordt veroordeeld in deel twee, de Queeste
vanden Grale en is de belangrijkste reden voor de ondergang van het Arturrijk
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in Arturs doet. Ook deze trilogie is semi-historisch: klerken tekenen alle
beleefde avonturen van de ridders bij terugkeer aan het hof op. Velthem voegde
echter tussen de delen ook bewerkingen van kortere, puur als fictie
gepresenteerde Arturromans in, waarbij hij soms ook zelf passages dichtte. Het
is goed zichtbaar dat dit zowel een codicologische als een inhoudelijke tour de
force was.
Naar mijn idee maakte Velthem zich echter vooral zorgen over wat zijn
collega en mede-bewonderaar van Maerlant, Jan van Boendale, in zijn
Lekenspiegel ‘ewelike blame’ noemt, het erbarmelijke lot van een schrijver die
zich niet baseert op de waarheid.22 Dit zien we vooral in verschillende
aanpassingen in Arturs doet, het slotakkoord van de compilatie. Velthem verving
bijvoorbeeld de passage over de oorlog met de Romeinen door een hoofdstuk
uit Maerlants Spiegel historiael en geeft de roman daarmee een betere
historische basis. Inhoudelijke inconsequenties neemt hij op de koop toe.
De belangrijkste toevoeging is echter een proloog van ruim driehonderd
verzen over de kracht van het gebed, die de hele roman, en daarmee de
compilatie als geheel, naar een hoger waarheidsniveau tilt. De proloog
benadrukt wat uit de tekst blijkt: alleen oprecht berouw en gebed leiden tot het
eeuwig leven; aardse roem is vergankelijk. Deze boodschap sluit aan bij twee
persoonlijke gebeden waaruit blijkt dat Velthems worsteling te maken heeft met
het schrijven van fictie. In het eerste gebed, dat direct op de proloog volgt, vraagt
hij God en Maria om vergeving voor de zonden ‘die ic doe ende die ic scrive’
en in het tweede gebed vraagt hij vergeving ‘oftic logene hebbe doen verstaen’.23
Velthem weet heel goed dat dit laatste vaak het geval is in de cyclus. In Arturs
doet probeert hij zich daarom in te dekken door de roman als verantwoord
historisch relaas te presenteren, maar ook als een exemplarisch-religieus werk
dat een hogere waarheid vertelt (ook al is niet alles waar). Hiermee hoopt hij zijn
zielenheil veilig te stellen.
Een laatste slimme zet is dat Velthem de romans in de compilatie
aanduidt als ‘jeesten’, de solide generieke categorie die ook Maerlant en
Boendale gebruiken voor hun waarheidsgetrouwe historische werken. Zo
presenteert hij zijn cyclus van problematische, leugenachtige romans als
22
23

Ed. de Vries, Boek III, Hoofdstuk XV, vs. 66.
Ed Jonckbloet, boek IV, vs. 297 en vs. 12339.
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geschiedenis met een exemplarisch karakter bovendien, waarvan hij zonder
schuldgevoel kan genieten.
Marjolein Hogenbirk is werkzaam bij de afdeling Neerlandistiek aan de
Universiteit van Amsterdam, capaciteitsgroep historische letterkunde.
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Wie was Diederic van Assenede,
en voor wie schreef hij Floris ende Blancefloer ?*
Willem Kuiper

Omstreeks 1250 vertaalde Diederic van Assenede Floires et Blancheflor, een
spraakmakende Franse roman die op dat moment een kleine eeuw oud geweest
zal zijn. Floires et Blancheflor is een literair buitenbeentje. Het is een travestie:
de idyllische inhoud van het verhaal staat niet in verhouding tot de gloednieuwe
roman-vorm die gebruikt werd om gezaghebbende Latijnse teksten als de Eneas
van Vergilius, het leven van Alexander de Grote en de Trojaanse oorlog in het
‘romans’ te vertalen (waaraan het genre zijn naam dankt). Tevens is het genreparodie, omdat het verhaal vooraf gegaan wordt en besloten in de sfeer van het
chanson de geste. Om zijn ‘simpele’ verhaal op een artistiek voetstuk te plaatsen,
maakte de auteur veelvuldig gebruik van de voor de klassieke roman zo
kenmerkende ‘descriptio’: de gedetailleerde beschrijving van een object, graf of
gebouw, een ideale kapstok voor de clerc-auteur om zijn kennis te etaleren. 24
De kern van het verhaal is de zoektocht van de nog onvolwassen Spaanse
koningszoon Floires naar zijn als ‘blanke slavin’ verkochte jeugdliefde
Blancheflor. Men denkt wel dat de lotgevallen van Neameh en Noam uit de
Verhalen van 1001 nachten model gestaan hebben voor deze plot: 25 Noam, de
jonge slavin en geliefde van haar meester Neameh wordt weggelokt door een
oude vrouw en overgebracht naar een harem in Damascus, waar zij ziek wordt
van verdriet. Haar meester Neameh eveneens. Gelukkig kan hij genezen worden
door een arts, en als assistent van die arts gaat hij naar Damascus, waar zij Noam
genezen door haar te berichten dat Neameh gekomen is. Verkleed als slavin
slaagt Neameh erin door te dringen in de harem, wordt ontdekt, maar mag
Noam mee terugnemen naar huis. Veel verder gaat de gelijkenis niet.

*

Voor Lia van Gemert

24

Zijn minder geleerde collega, de jongleur-auteur, imponeerde zijn gehoor met een
waterval van eigennamen, vaak in rijmpositie.
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Nog tijdens de twaalfde eeuw verscheen er een bewerking in het Frans, waarin
Floires geen ‘androgyne huilebalk’ is, maar zich gedraagt als een jonge ridder.
Die roman is helaas niet in het Middelnederlands vertaald, maar moet hier wel
bekend geweest zijn. In de 19e-eeuw heeft men de oudere versie het etiket
‘aristocratique’ opgeplakt en de jongere versie ‘populaire’ genoemd. Mijns
inziens achterhaalde typeringen. Afgezien van het feit dat Floires een
koningszoon is, kan ik weinig aristocratisch in de roman ontdekken. Ook denk
ik niet dat een aristocraat zijn visie op zichzelf en de wereld in deze roman
weerspiegeld ziet – eerder nog in de ‘version populaire’. Want waar het in
Floires et Blancheflor nu juist niet over gaat, is standsverschil, zinvol geweld,
wapens, jagen, vechten, de strijd tegen de Saracenen om het Heilig Graf, zaken
die het leven van aristocraten zin gaven. Waar het wel over gaat, is het nut en de
noodzaak van onderwijs, kunnen lezen en schrijven, het voor leken
onbegrijpelijke Latijn kunnen spreken en Latijnse auteurs kunnen lezen, wier
boeken over de liefde een ultieme bron van inspiratie zijn.
Floires et Blancheflor werd mijns inziens niet primair voor aristocraten
geschreven, eerder voor clerken in spe, die door middel van literatuur
gestimuleerd werden om net als Floires en óók Blancheflor hun doel te bereiken
met cognitieve kennis, en niet door middel van zinvol geweld zoals hun
ridderlijke leeftijdgenoten.
De gangbare mening over Diederic van Assenede is dat hij woonachtig dan
wel werkzaam was te Assenede, een stadje in Oost-Vlaanderen en dat hij als clerc
/ ambtenaar werkzaam was voor gravin Margaretha van Vlaanderen. Dat laatste
is gebaseerd op oorkonden waarin de naam ‘Dierekin de Hassenede’ voorkomt.
Deze identificatie maakt van Diederic een kroongetuige dat er aan het Vlaamse
grafelijke hof ook aan Nederlandstalige letterkunde gedaan werd voor diegenen
die het Frans niet machtig waren. Zoiets lijkt er ook in Diederics proloog te
staan:

25

Hets worden harde te sure
van Assenede Diederike.
Dien seldijs danken ghemeenlike
dat hijt uten Walsche heeft ghedicht
ende verstandelike in Dietsche bericht
den ghenen diet Walsche niet en connen.
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Het meest interessante woord in dit citaat is ‘verstandelike’. Ik kan mij moeilijk
voorstellen dat in de kringen waarin Diederic zich bewoog, er mensen waren die
geen Frans kenden. Volgens mij gaat het daar ook niet over. Het gaat om het
verschil tussen Frans verstaan en Frans begrijpen. Diederic zegt hier dat hij het
Frans zo heeft vertaald dat je de Franse roman met begrip kunt lezen.
Dat het ook anders kan, bewijst zijn tijdgenoot en collega die de Franse
Arturroman Le chevalier au biel Escu alias Fergus in het Middelnederlands
vertaalde als Die riddere metten witten scilde alias Ferguut. De Fergus werd
omstreeks 1200 geschreven door een andere gestudeerde auteur, Guillaume le
Clerc. Ook de Chevalier au biel Escu is een parodie. Geen genre-parodie, maar
een intertekstuele parodie, waarin de draak gestoken wordt met de prestigieuze
Conte du Graal van Crestien de Troyes, aangeboden aan of geschreven op
verzoek van de Vlaamse graaf Philippe d’Alsace.
De Ferguut-vertaler kon zijn Franse brontekst heel goed ‘verstaan’, maar
‘begrijpen’ deed hij hem niet. Er is er geen indicatie dat hij de roman al kende
voordat hij aan zijn vertaling begon en ook is er in zijn vertaling geen spoor van
anticipatie op wat komen ging. Om die reden is de veronderstelling die ooit door
Jonckbloet geopperd werd dat de verschillen tussen het eerste vertaalde en
tweede, navertelde deel verklaard kunnen worden door ervan uit te gaan dat de
vertaler dit uit zijn geheugen deed, ongefundeerd. Nog afgezien van hoe lastig
leesbaar de van afkortingen wemelende Franse handschriften konden zijn. Daar
hadden zelfs Franse kopiisten soms moeite mee getuige de varianten tussen de
twee belangrijkste handschriften van Floires et Blancheflor.
Diederic van Assenede begreep zijn brontekst en liet die naar de letter en de
geest heel. Gelet op zijn anticipaties en herschikkingen moet hij de roman
grondig gekend hebben voordat hij aan zijn vertaling begon. Zijn verzen zijn
merkwaardig soepel en bevatten nauwelijks ‘stoplappen’. Nu eens vertaalt hij
zeer woordelijk, dan weer parafraseert hij. Hij schrikt er niet voor terug zijn
voorbeeldtekst te herschikken, voegt soms iets toe en laat maar zelden iets weg.
Evenals zijn brontekst is Floris ende Blancefloer een pamflet voor onderwijs in
de letteren met een heldenrol voor een scholier.
De idee dat deze tekst bedoeld was voor niet Francofone hovelingen aan het
Vlaamse hof kan wat mij betreft bijgezet worden in het Museum van de
Vakgeschiedenis. Ik denk dat wij Diederic dichter op de huid zitten als wij hem
verbinden aan een Franse of een Latijnse school in Brugge, waar het fragment
Leiden, UB LTK 2040 geschreven kan zijn, dat mogelijk nog dertiende-eeuws
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is. 26 De toenaam ‘van Assenede’ betekent normaal gesproken dat iemand elders
woont en werkt, maar zijn plaats van herkomst als toenaam kreeg om hem te
onderscheiden van andere Diedericken. Tenslotte lijkt Dierekin mij geen
variant van Diederic, Thierry in het Frans, maar een verkleinvorm van de
Arturriddernaam Ydier.
Diederics geïntendeerd publiek zal vooral bestaan hebben uit ‘studenten’. Dat
hij primair aan clerken (in spe) dacht, zegt hij zelf in zijn proloog:
5

10

Maer die redene merken connen
ende van minnen hebben ghewonnen
beide bliscap ende rouwe,
sijt clerc, zijt leec, zijt hoefsche vrouwe,
dien annics datter wese bi
daer dese aventure vertellet si. 27

Let op de volgorde, die niet beïnvloed werd door het rijm. Let ook op de
aandacht voor taal en letteren:
Het behoeft dat si lettren kinnen
ende wel geleert sijn inder scrifturen
die die jeeste ende daventuren
2460 bekinnen soude[n] ende die beelden
dier an gemaelt sijn van [o]ude heelden.

26

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/1615114#page/1/mode/1up

Het ‘complete’ handschrift LTK 191-2 is geschreven in oostelijk Vlaams, maar verraadt een
westelijker legger. Ook de oudste gedrukte fragmenten van Jan van Doesborch, hoewel
gedrukt te Antwerpen omstreeks 1517, vertonen ondubbelzinnig West-Vlaamse
dialectkenmerken.
27
Zie ook Floris ende Blancefloer, r. 72-73: ende latenre pleghen hovessche clerken |
ende hovessche ridderen ende hovessche vrouwen ; idem: r. 2519-2521: dat niemen die
vrouwe die hi heeft gehad | ende te bedde heeft gegaen met heme | no clerc no riddre meer
ne neme ; idem r. 3283-3284: enen biscop maect si .i. truwant | .i. broot bidder maect si van
.i. clerc
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Dit zijn onderwerpen die aan het hof niet in tel zijn, maar wel in de klaslokalen,
waar Latijn gelezen werd. 28
In ons omringende landen ging aan de stedelijke literaire cultuur een
hofcultuur vooraf. Hier te lande zal de verstedelijking eerder en grootschaliger
plaatsgevonden hebben, en was de invloed van het ‘hof’ beduidend minder. Dat
maakt de Middelnederlandse literatuur, ondanks het feit dat die voor het
overgrote deel uit vertalingen bestaat, toch interessant omdat die teksten,
afgaande op systematische aanpassingen van de brontekst, vooral bedoeld lijken
voor een publiek van ongehuwde jongvolwassenen uit de burgerij. Desondanks
leeft er onder vakgenoten nog altijd de wens om Middelnederlandse auteurs en
teksten een plaats aan ‘het hof’ te geven. Floris ende Blancefloer werd mijns
inziens niet geschreven voor hovelingen die geen Frans kenden, eerder voor
‘studenten’ in de stad Brugge om hen te amuseren én te stimuleren het
voorbeeld van Floris na te volgen en de wereld te veroveren met kennis van het
schrift en de literatuur.
Willem Kuiper (1948) studeerde Nederlands aan het Instituut voor
Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam, waaraan hij na zijn studie tot
zijn pensioen (2013) als universitair docent verbonden was. Hij houdt zich
vooral bezig met vertaalde Middelnederlandse literatuur.

28

ende mense (Floris en Blancefloer) oec te lesene sette | in Juvenale ende in Panflette
[335] ende in Ovidio De arte amandi, | daer si vele leerden bi — Behalve de naam Ovidius
niet ontleend aan de brontekst maar door Diederic zelf toegevoegd!
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Uitbreiding van het hoofdstuk ‘Strong and
Independent: Titia Brongersma, Dokkum, ca. 1650
– Groningen?, after 1687’ door Lia van Gemert in

Women’s Writing from the Low Countries, 12001875 met Brongersma’s gedicht ‘Op de Heerlijkheyt
van de Thee’
Bien Muller en Marrigje Paijmans

Op de Heerlijkheyt van de Thee,

Toon, Entré d' isis.
1

5

10

15

Swijg schempers van de Thee,
Laat die Goden-Plant in vree,
Want gy sijt te ver gemist,
Ah! dat gy haar Deugden wist’,
Seeker gy souwt beswijken in die twist,
Want haare kragt bestaat
Tot in den thienden graat:
Het suyvert bloedt, en ’t dringt quaa dampen voort
En met een
Ongemeen
Voor de winden, daar men veel van klagen hoort.
Ook maakt het Long, en Maag
Driftig, en tot Spijsen graag:
’Tis voor duysendt qualen goedt
Voor die geen, die ’t maat’lijk doet
Want selfs wijn is fenijn in overvloedt,
Ook waagt het van ’t gesigt
Verduyst’ring, en ’t verligt
De hersens, en het maakt een vrolijk hert,
45

20

25

Pijn in ’t hooft
Wert gedooft
Door haar kragten, als’t op tijt geoevent wert.
De kost’le Orvitaan*
Coomt niet by die Lof spruyt aan
Schoon Fronteyn die dapper roemt
En ’t met schijn vernis verbloemt,
Wijl hy’t selfs ’t puyk der arzenyen noemt
Weg weg Veneets’ Triaac*

30

By U is geen vermaak,
Maar Thee, dien Thee dat schoon, en Heylig kruyt
Is Voor mijn
Medecijn
En ik suig daar Lekk’re honigraten uyt.

35

Dank heb, den Indiaan
En die geen, die dese blaan*
(Schoon van duysenden gelaakt)
Heeft by ons bekent gemaakt,
Naar wiens geur menig braven kenner haakt
Schenk dan haar dierbaar nat
In ’t Parcaleyne* vat
En drink ter eer van dien gesonden Thee,
Vry een soop*
Van een stoop,*
Maar deel spotters, nooyt van dese Nectar mee.

40
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Orvietaan,
medicijn

Triakel, medicijn,
fig. gekonkel

bladeren

porseleinen
slok
kruik

De stad Groningen, waar Titia Brongersma leefde, nam deel aan de koloniale
handel. Na het debacle van de eerste WIC-kamer, werd in 1674 een doorstart
gemaakt voor een tweede kamer, die was betrokken bij het bestuur van de WestIndische koloniën en in de handel van slaven. In de Noorderhaven voeren de
schepen de stad binnen; rond de pakhuizen in de stad rook het naar koffie en
tabak, en op straat trof men wel eens een Afrikaanse bediende aan, door rijke
kooplieden mee naar huis gebracht. Slavernij was verboden, maar werd
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‘getolereerd’. Kortom, de impact van de koloniale handel kan Brongersma niet
zijn ontgaan.
Hoewel Groningen niet direct was betrokken in VOC, wisten de OostIndische producten het noorden toch goed te bereiken, zoals blijkt uit
Brongersma’s gedicht ‘Op de Heerlijkheyt van de Thee’. Ze spreekt haar dank
uit aan ‘den Indiaan / En die geen, die dese blaan / . . . / Heeft by ons bekent
gemaakt’ (v. 38). Thee was afkomstig uit China en Japan, maar dankzij de
Nederlandse vindingrijkheid ook algauw uit Java, en dus heeft Brongersma gelijk
als ze de ‘Indiër’, die de Nederlandse plantages bewerkte, dankbaar is.

Figuur 1. Pieter van den Berge, Theegezelschap, met onderschrift: ‘La grande occupation! Le
veritable passetems!’ ca. 1694-1737. Collectie Rijksmuseum.
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De grote vraag is tegen wie Brongersma de thee zo fel meent te moeten
verdedigen. Wie zijn deze ‘schempers’ en ‘spotters’, die de thee haar deugden
miskennen? De derde strofe, waarin Brongersma uitvaart tegen ‘kost’le
Orvitaan’ (v. 24) en ‘Veneets Triaac’ (v. 29), twee aanduidingen voor hetzelfde
medicijn gemaakt van Venetiaans slangenvlees, suggereert dat het gaat om
artsen die thee haar medicinale werking ontzeggen. Volgens Brongersma is
thee bloedzuiverend, bevorderlijk voor de spijsvertering, goed voor de ogen,
het hoofd, het hart, en opbeurend. Bovendien zuigt ze ‘daar Lekk’re
honigraten uyt’ (v. 34), wat wellicht een metafoor is voor literaire inspiratie.
Afgaand op onderzoek naar theecultuur door de vermaarde
volkskundige J.J. Voskuil, blijkt dat theedrinken in de zeventiende eeuw
populair was onder de elite. ‘Het vaak kostbare theegerei, van porcelein, goud
of zilver, droeg bij tot de status van de bezitster. Thee leek te zijn voorbestemd
om de lege uren van een sociale elite in beschaafd gezelschap aangenaam te
vullen’ (74). Het was een ritueel; de kopjes van de serviezen waren zo klein dat
men op zo’n middag wel 25 keer moest bijschenken. Brongersma spreekt van
‘’t Parcaleyne vat’; misschien bezat ze zelf wel een authentiek servies uit China
of Japan. Er was echter veel kritiek op dit ledig tijdverdrijf door de rijken, wat
zou kunnen betekenen dat Brongersma het in haar gedicht opneemt voor haar
klasse.
Het is waarschijnlijker, gezien Lia van Gemerts constatering dat
meerdere van Brongersma’s gedichten feministisch zijn getoonzet, dat ze het
opneemt voor vrouwen. Thee werd namelijk vooral door vrouwen gedronken,
die er ‘een voorwendsel in vonden om elkaar ’s middags te bezoeken’ (Voskuil
74). Ook de kritiek op deze visites is duidelijk gegenderd, gericht tegen vrouwen
die hun tijd verbeuzelen en hun geld verkwisten. En dat terwijl het koffiedrinken
door mannen werd gerepresenteerd als een welverdiende pauze van het
zakendoen – zaken waarvan we nu weten dat het onder meer de exploitatie van
de koloniën betrof.
Aan het eind van de zeventiende eeuw, als Brongersma haar bundel
Groninger Bron-Swaan (1686; zie figuur 2) publiceert, verschuift de kritiek ‘naar
zorg over de lichamelijke verzwakking en het verlies van werkkracht’ van
vrouwen die de hele dag bij de theepot bleven zitten. Er klinkt irritatie in door
over vrouwen ‘die zich in elkaars gezelschap, zonder mannen, denken te kunnen
amuseren’ (Voskuil 75; zie figuur 1). In de Angelsaksische wereld worden tea
parties vanaf de achttiende eeuw in verband gebracht met feministische
activiteiten (Pettigrew). Van Harriet Beecher Stowe (1811-1896), de schrijver van
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Uncle Tom’s Cabin, is bekend dat ze high teas organiseerde waar de
vrouwenrechtenbeweging en de Underground Railroad op de agenda stonden.
Ook binnen Nederlandse vrouwennetwerken van Arbeid Adelt tot de jaarlijkse
‘thee’ van het Internationale Archief van de Vrouwenbeweging, thans Atria,
speelde thee een centrale rol. Wat dat betreft is de wijsaanduiding interessant,
want Isis was een machtige Egyptische godin en heelmeesteres, een
oriëntalistisch symbool voor vrouwelijke kracht.

Figuur 2. De bron-swaan, of mengeldigten. Groningen: Carel Pieman, 1686.

Weliswaar heeft thee in de Angelsaksische cultuur een andere betekenis dan in
Nederland, maar dat is misschien wel het gevolg van die misogyne representatie
van de thee in Nederland, erop gericht om vrouwen thuis en onderdanig te
houden. Nu kunnen we ons van dit eenvoudige drankje nog nauwelijks
voorstellen dat het vrouwen een excuus bood om elkaar op te zoeken, maar wel
is thee nog altijd een sterk gegenderd product – theekransje, theeleuten, en niet
te vergeten: het thee-ei. Brongersma verzet zich tegen die beeldvorming van de
thee, omdat ze aanvoelde dat de kritiek indirect haarzelf en vrouwen raakte. Als
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ze schrijft ‘deel spotters, nooyt van dese Nectar mee’, duidt ze wellicht op de
inhoud van de gesprekken tijdens haar theevisites.
Beste Lia, wij hebben samen veel thee gedronken – geen Chinese bladeren uit
een porseleinen vat, maar een Pickwickzakje in een kartonnen beker – en we
zijn je dankbaar voor de kennis en ervaring die je als vrouwelijke hoogleraar aan
ons hebt overgedragen.
Bien Muller rondt momenteel bij Lia van Gemert haar proefschrift af over de
netwerken en dynamiek in en rond de Amsterdamse schouwburg 1638-1672.
Na te zijn warmgelopen voor het lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam,
de Universiteit Utrecht en de Universität Münster stoomt zij nu op het Hyperion
Lyceum in Amsterdam-Noord middelbare scholieren klaar voor hun
(academische) vervolg.
Marrigje Paijmans is in 2015 gepromoveerd bij Lia van Gemert op een
proefschrift over parrhesia (waarheidspreken) in het werk van Joost van den
Vondel. Na omzwervingen langs Nederlandse en internationale universiteiten is
ze nu UD Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze
onderzoek doet naar kritische stemmen in het koloniale discours van de
zeventiende eeuw.
Bibliografie
Brongersma, Titia. De bron-swaan, of mengeldigten. Groningen: Carel Pieman, 1686.
Ex. Den Haag: KB, KW 474 K 20. Dbnl.
Gemert, Lia van, e.a. Women’s Writing from the Low Countries, 1200-1875: A
Bilingual Anthology. Amsterdam: AUP, 2010.
Pettigrew, Jane, en Bruce Richardson. A Social History of Tea: Tea's Influence on
Commerce, Culture & Community. Danville, KY: Benjamin Press, 2013
Voskuil, J.J. ‘De verspreiding van koffie en thee in Nederland.’ Volkskundig Bulletin
14 (1988) 1, pp. 93.

50

Translating Love in the Dutch Golden Age:
The Cosmopolitan Ovid of Johan van Heemskerck
James A. Parente, Jr.

Throughout her distinguished career, Lia van Gemert devoted herself to
translating the achievements of the Dutch Golden Age to students at university
and in the schools, and to the general public. Unsurprisingly her skills as a
translator led her to research early modern Dutch translations, writings
traditionally assigned to the periphery of literary history. But in Lia’s hands,
translations became pivotal sites for deciphering complex patterns of intellectual
exchange between disparate literary and linguistic traditions. Lia and I first
became acquainted through our mutual interest in translation, the early modern
novel, and especially Johan van Heemskerck. In her honor, I explore below an
understudied aspect of Van Heemskerck’s prolific career as a translator, his
adaptation of Ovid’s Ars amatoria (1622).
Van Heemskerck is mostly remembered today for his 1637 Inleydinghe
tot het ontwerp van een Batavische Arcadia (BA), which has been acclaimed as
the first major prose narrative of the Dutch Golden Age. This idiosyncratic
compilation of elements from the European pastoral, cultural anthropology,
Dutch history and law enjoyed an unprecedented popularity, but its renown has
overshadowed Van Heemskerck’s other literary accomplishments. Most of his
published writings were translations or creative adaptations of others: Ovid’s
notorious Ars amatoria and his consolatory Remedia amoris; episodes from
Honoré d’Urfé’s pastoral novel L’Astrée and Sir Philip Sidney’s The New
Arcadia, and a translation of Pierre Corneille’s Le Cid.
Ovid, d’Urfé, Sidney, Corneille: the link that connects these various
translations is love, especially among social elites, be they in Augustan Rome,
Hellenistic Arcadia, fifth-century Gaul or medieval Castile. Love likewise
informed the BA where amorous escapades were conjoined with historical
digressions intended to educate readers about their civic responsibilities as future
leaders of the new Republic. This coalescence of romance with history
originated already in Van Heemskerck’s first publication from 1622, a creative
adaptation of Ovid’s Ars amatoria entitled Publii Ovidii Nasonis Minne-kunst,
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gepast op de Amsterdamsche vryagien. One would not usually consider Ovid’s
29

handbook for lovers an important resource for social and political instruction,
but Van Heemskerck’s didactic reading of the Ars, derived from his engagement
with sixteenth-century adaptations of Ovid’s poem, reflected the rise of
Amsterdam as a global entrepôt, and the significance of courtship and marriage
for the stability of the Republic.
Since the early Middle Ages, Ovid’s Ars had been used in schools to
impart advanced training in Latin grammar despite its occasional prurient
content. But in the sixteenth century, the Latin text was rarely printed and slow
to be translated into the vernacular. The first Dutch translation appeared
anonymously in Doesborch in 1564 in fifteen-line Rederijker stanzas and was
later attributed to the bookseller and poet Marius Laurier from Ypres.30 As an
accomplished Latinist, Laurier aimed to supersede the popular French
translation of the Ars, based on Jacques d’Amiens’ early fifteenth-century De
arte amandi/ De l’art aymer that had been printed multiple times during the
1500s in Geneva and Paris.31 Since the earlier French Ars, as Laurier remarked,
‘resembled the Latin original less than day resembles the dusky night’, he
assured his readers that though he did not translate every word, he at least knew
what they all meant.32
The impact of Laurier’s translation was limited because it was placed on
the Index in 1570, but in 1587 a revised prose version of his Rederijker verses
appeared in Antwerp by the local poet Andries Nuts.33 He prudently excised the
third book of the Ars, in which women were instructed in dissimulation, and
reduced the first two books to a prose handbook for young men searching for a
wives, a strategy that gained the approval of the Catholic censors. Van
Heemskerck’s 1622 rendition of the Ars expanded Nuts’ idea of Ovid’s poem
as a courtship manual by transforming the work into a guide for young patricians
aspiring to leadership in the Dutch global empire.
Van Heemskerck recreates in elaborate geographic and cultural detail
the mating rituals of young Amsterdammers in the early seventeenth century.
He sought to honor his native city and its well-to-do residents by transferring the
urbanity of Ovid’s Roman elites to his contemporaries. Ovid’s young men went
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Van Heemskerck (1622).
Laurier (1564).
31
d’Amiens ( c.1500).
32
Laurier, sig. A.iii.v
33
Nuts (1587)
30
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to races in search of a new girl-friend; Van Heemskerck’s learned suitors rush
off to the theatre, especially if a romantic play is scheduled, to chat up smart
young ladies about which of the two Amsterdam Rederijker chambers they
preferred, and what they thought about Samuel Coster’s new Academy. Ovid
suggested loitering in the Forum; Van Heemskerck advises that attractive women
can often be found in church, in shops on the Nes, along canal pathways, and
sometimes at public celebrations welcoming a visiting dignitary such as the newly
exiled Frederick of the Palatinate. Ovid’s young men frequently sought after
bored married women, an activity best pursued away from her residence; Van
Heemskerck’s youths were encouraged to secure invitations to their beloveds’
houses or walk them home, even in the sleet and snow, and steal a kiss along the
way. Van Heemskerck, like Ovid, looks forward to the many victories that the
military will have over their enemies, and young men are advised to acquire
detailed knowledge of the military campaigns and sieges to impress the ladies
they are wooing.
Van Heemskerck’s Ovidian parallels are not confined to the city of
Amsterdam but include the Dutch global empire. There is no need to travel the
world in search of women, for there are women from everywhere residing in
Amsterdam. Ovid reveled in the new-found wealth of Augustan Rome that had
transformed the city into a global center and established a social elite devoted to
leisure. Van Heemskerck too delights in the pleasures of the Netherlands, for
its new-found economic power has unleashed a building frenzy and attracted
trade and products from across the globe. The Dutch global empire brought
members of different races to the thriving city, and Van Heemskerck amplifies
the racial differences that Ovid introduced. Beauty is mostly white-skinned, and
he urges male lovers to flatter African women by calling them pleasingly brown
if too dark and attractive if as short as pygmies.34
Van Heemskerck’s adaptation represented his signature combination of
romance and history for readers preparing to assume positions of civic
responsibility in the Republic. He transformed Ovid’s scandalous Ars into a
practical vade mecum for the ‘Nederlandtsche Ionckheyt’35 by adapting the
courtship manual of his sixteenth-century predecessors and establishing parallels
between the political and literary accomplishments of Augustan Rome and the
rapidly expanding Dutch Empire. Just as Ovid had positioned Rome at the
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Van Heemskerck, p. 85. Cf. Ovid, Ars amatoria 3. 657-58.
Van Heemskerck, p. 5.
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center of the civilised world, Van Heemskerck imagined Amsterdam with its
overflowing warehouses, triumphant military and cosmopolitan patricians as the
new Rome destined for European and global leadership.
James A. Parente, Jr. is a Professor of German, Scandinavian and Dutch
literature at the University of Minnesota and Director of the Minnesota Center
for German and European Studies. He has published widely on early modern
German, Dutch and Neo-Latin literature, and is currently working on
transnational literary relations between the German Empire, the Netherlands,
and Nordic Europe.
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Populaire literatuur uit het volk?
Herman Pleij

Populaire literatuur was bestemd voor een zo breed mogelijk publiek. Destijds,
maar ook in de beginnende geschiedschrijving van de literatuur zag men gewilde
teksten ook het liefst geschreven door auteurs uit de eenvoudigere milieus. Die
zouden van nature beschikken over de juiste taal en toon om luisteraars en lezers
in hun eigen omgeving te bereiken. In ieder geval gingen ze niet gebukt onder
gekunstelde wendingen, poëticale versierdrift en literaire mooischrijverij – vond
men. Zulke volkse auteurs konden verder moeilijk anders dan anoniem zijn en
blijven, aangezien ze niet anders waren dan de spreekbuis van hun eigen publiek.
Later wees men ook graag auteurs aan met naam en toenaam als
representanten van de heffe des volks. Alleen zij zouden de in hun milieu
heersende ambities en frustraties op een geloofwaardige wijze kunnen
verwoorden, en ook nog eens op een eigen artistieke wijze. Opmerkelijk voor
dat streven was Het hongerjaar 1566, geschreven door Erich Kuttner en
uitgegeven in 1949. Deze Duitse advocaat, geboren jood en overtuigd marxist,
vond na 1933 een toevluchtsoord in Nederland. Als balling raakte hij
geïntrigeerd door vragen rond opstand, verzet en de rechtvaardigingen daarvan
in verband met het nieuwe bewind in zijn geboorteland. Zelf heeft hij de
publicatie van zijn werk niet mogen meemaken, want door verraad belandde hij
in Mauthausen, waar hij in 1942 omgebracht werd.
Het boek is alleen in Nederlandse vertaling gepubliceerd en gaat over
verklaringen voor het ontstaan van de Tachtigjarige Oorlog. Of beter gezegd,
een radicaal andere interpretatie van de Beeldenstorm van 1566 die de Opstand
inluidde. Als ware marxist zocht hij de antwoorden in de spanningen tussen de
klassen en het uitbuiten van de massa. Gedreven werkte hij zijn
verklaringsmodel uit onder raadpleging van een aantal zestiende-eeuwse
bronnen van allerlei aard. Wat het boek voor die tijd ook bijzonder maakte was
dat hij eveneens literaire teksten gebruikte. Zoiets was nog nauwelijks vertoond
in de geschiedschrijving. Kuttner liet zien dat literatuur kon dienen als kenbron
voor ideologisering en politisering, en niet weggezet hoorde te worden als
geïsoleerd kunstobject dat uit de tijd getild moest worden. Hele en half
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verzonnen teksten maakten met geraffineerd taalgebruik opinies aan en
vormden dus een factor van belang bij de analyse van een volksopstand. Heel
overtuigend demonstreerde hij hoe schrijvers als de Bruggeling Eduard de Dene
en de Haarlemmer Louris Janszoon graanwoeker aan de kaak stelden en de
rijke handelaars en lokale overheden aan de schandpaal nagelden.
Bijna alles in deze vlammend geschreven studie interpreteren we
inmiddels wat anders, maar nog steeds staat het provocerende uitgangspunt ferm
overeind. Literatuur opinieert en hangt niet koket in de lucht. Toch is het geheel
gebaseerd op een verkeerd uitgangspunt. De rederijkers, zoals de stedelijke
literatoren zich vanaf de vijftiende eeuw noemden, vertegenwoordigden niet de
‘vox populi’ zoals Kuttner wilde, maar behoorden tot een nieuwe literaire elite.
Ze kunnen getypeerd worden als humanisten in de volkstaal en stamden uit de
intellectuele middenstand, met beroepen als klerk, advocaat, ambtsdrager,
schoolmeester en dergelijke. Er bestond wel een dorpse rederijkerij van het
platteland, maar producten uit die kringen zijn niet of nauwelijks aan te wijzen.
Een literair geluid uit de massa (rijm, ritme, beeldspraak, fictie) is echter
wel degelijk aan te treffen in een grote hoeveelheid teksten uit de zestiende en
zeventiende eeuw, opgesteld door niet-professionele auteurs. Die teksten zijn
nog niet in kaart gebracht en nauwelijks onderzocht, Wil men de stemmen van
het volk in veelvoud en met een eigen ‘literair’ geluid horen, dan liggen hier
duizenden en nog eens duizenden vrijwel ongebruikte bronnen klaar. Vanaf de
vroege zestiende eeuw organiseerden de steden van de Lage Landen geregeld
goede doelen-loterijen voor het stichten en onderhouden van weeshuizen,
bejaardenopvang, armentafels en andere gasthuizen. De loten werden uitgevent
in de stad en de omgeving. Met gedrukte plakkaten maakte men reclame,
bovenal door de prijzen te tonen: veel zilveren vaat- en kunstwerk in alle soorten
en maten.
Kopers van de loten moesten deze identificeren met een motto,
waarvoor vrijwel altijd een versje van twee of meer regels gekozen werd. De
trekking vond in het openbaar plaats met het voorlezen van alle motto’s, dus
ook die van de verliezers. Dat spektakel op de markt kon wel twee dagen in
beslag nemen, vooral omdat de motto’s naast religieuze gemeenplaatsen en
stereotiepe wensen om in de prijzen te mogen vallen nogal eens rumoer
veroorzaakten door kritische toespelingen op het gedrag van geestelijken en
andere plaatselijke figuren, satirische uithalen in het algemeen en scabreuze
dubbelzinnigheden. Dat liep voortdurend uit de hand – enkele steden
vaardigden in de zestiende eeuw verboden uit tegen ‘vuile taal’ bij de loterijen –
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maar dat was ook de bedoeling. De afkondigingen waren duidelijk gericht op
interactie, ook door het raadselachtige karakter van menig motto. Er kon zelfs
met zoveel woorden gevraagd worden om de al dan niet vermeende
dubbelzinnigheden op te lossen en van commentaar te voorzien.
Opmerkelijk in het zestiende-eeuwse materiaal waren de erotische
provocaties in het licht van de afgedwongen seksuele revolutie rond 1500 en de
dreigende repressies daarna. En al even opmerkelijk in de motto’s was, dat ook
vrouwen daarbij het woord konden voeren – het stond vast dat ze van de
koopsters zelf afkomstig waren, want zo was het procedé. In een motto van een
Brugse loterij uit 1555 laten drie vrouwen (je kon gemeenschappelijk een lot
kopen) weten: ‘Drye vroukens van zinnen zeer clouck / Die doen vraghen wat
de trecker heeft in zijn broeck’. Dat werd dus voorgelezen op het marktplein
door de officiële ‘trecker’, waarbij het spel hier ook zat in de quasivergissing van
‘broeck’ voor het ‘boeck’ waaruit hij de motto’s opsomt. Zo’n clubje van drie
had zich ook in ’s-Hertogenbosch gemanifesteerd. Ze zouden ‘haer conte
crauwen’ als ze niets gewonnen bleken te hebben, letterlijk: ‘hun kut krabben’
– ‘crauwen’ stond in die tijd en zo’n context voor masturberen, maar kon voor
wie anders wilde ook naar het krabben van je kont verwijzen, een vernederend
gebaar naar de autoriteiten, in dit geval de ‘trecker’. Deze Bossche loterij kende
meer motto’s in deze sfeer zoals: ‘Vrouwen secreten / Zijn gespleten’. Daarmee
kreeg het publiek eveneens een vluchtweg aangeboden. Vrouwen slaagden er
nimmer in om een geheim te bewaren, maar het kon ook om informatie over
de anatomie van het vrouwelijke geslachtsdeel gaan.
De opstellers van al die motto’s vormden een doorsnee van een
stedelijke bevolking die zich verder niet met het vervaardigen van literatuur
bezighield. Kortom, een ‘vox populi’ die zich publiekelijk en geëngageerd liet
horen, en die merkwaardigerwijze nog steeds niet in kaart is gebracht en grondig
onderzocht.
Herman Pleij (1943) is emeritus hoogleraar Historische Nederlandse
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam van 1981 tot 2008.
Verwijzingen
Kuttner (1949); over rederijkers: Pleij (2007), 295-333; loterijen: Pleij (2020), 252-253,
verg. ook 256.
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Over buitenbeentjes en mozaïeken:
onderzoek naar de vroegmoderne roman
Yolanda Rodríguez Pérez

In 2006 publiceerde Lia van Gemert, destijds hoogleraar historische
Nederlandse letterkunde na 1500 aan de Universiteit Utrecht, een artikel in de
Groene Amsterdammer over de roman in de Nederlandse literatuur.36 Dit was
niet de eerste keer dat ze het belang van de roman, of van fictioneel-narratieve
prozateksten om het meer accuraat vanuit de neerlandistiek te benoemen, had
aangekaart. In latere publicaties bleef ze het belang van dit genre, en van
populaire literatuur in het algemeen, herhalen.37 Hoewel de vroegmoderne
Nederlandse roman in zijn eigen tijd behoorlijk versmaad werd door de
‘eliteschrijvers’, was het genre razend populair onder het brede publiek. Ook
vanuit wetenschappelijk perspectief gold de roman lang als ‘het buitenbeentje
van de Nederlandse zeventiende-eeuwse literatuur’.38
Maar over wat voor teksten hebben we het eigenlijk? Het gaat om teksten
‘van heel verschillende omvang, doorgaans in eenvoudige, goedkope uitgaven.
Thematisch passen ze meestal aardig onder de noemer “het leven van…”:
bundels met kleinere anekdoten en novellen, min of meer fictionele
reisverhalen, bewerkingen van fictionele stof uit de oudheid en de
middeleeuwen, aan de geschiedenis gelieerde verhalen en pseudo-biografische
levensbeschrijvingen. Veel verhalen bevinden zich op de glijdende schaal tussen
feit en fictie; of het om (geheel of gedeeltelijk) oorspronkelijke of vertaalde
teksten gaat, is niet altijd duidelijk’.39 Wie deze definitie van het genre leest en
ooit onderzoek heeft gedaan naar vroegmodern proza, naar romans, zal vele van
deze elementen herkennen in zijn of haar eigen bronnen. In mijn eigen
onderzoek naar zeventiende-eeuwse Nederlandse pseudo-vertalingen
(oorspronkelijke Nederlandse romans die aan het publiek gepresenteerd
worden als vertalingen uit het Spaans) heb ik veel van deze elementen zien
36
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terugkomen. Eigenlijk komen bijna alle elementen van het bovenstaande citaat
bij elkaar in deze teksten voor, behalve ‘de bewerkingen van fictionele stof uit
de oudheid en de middeleeuwen’.
Deze pseudo-romans lijken een andere historische focus te hebben.
Sommige van deze romans boden zelfs een vruchtbare voedingsbodem voor het
recreëren van het recente verleden van de Republiek. Hiermee ontpoppen
romans zich als een bruikbaar vehikel voor ontluikende nationale narratieven.
Hoewel poëzie en toneel vaak gelden als klankbord bij uitstek voor de projectie
van beelden uit het nationale verleden, hebben romans deze functie
waarschijnlijk ook veelvuldig vervuld.40 In dit licht zijn romans zoals Het leven
en bedrijf van Duc D’Albas Hondt van de onbekende auteur/vertaler G.de Bay,
of Des werelds hel en vagevuyr begrepen onder ‘t Leven van den
Amsterdamschen Spanjaert (1671) te interpreteren.41 Niet alleen de Opstand als
‘founding myth’ van de Republiek wordt gethematiseerd, maar ook de periode
van de jaren 1650, roerige jaren met veel conflicten in de Atlantische wateren,
in de tijd dat de Republiek een wereldmacht was.
In het geval van ‘t Leven van den Amsterdamschen Spanjaert valt op dat
er op de titelpagina een mooie gravure van de gelijknamige titelheld prijkt, De
Amsterdamschen Spanjaert (zie afbeelding). Op de achtergrond staan expliciete
verwijzingen naar verschillende episodes in het verhaal van de protagonist
afgebeeld: de aapachtige figuur die hem vergezelt in zijn excursie naar de hel, de
veelvuldige zeereizen over de gehele wereld en een gekleurde figuur die naast
hem neerknielt, een mogelijke verwijzing naar de plantages in Nieuw-Nederland
waarover de protagonist vertelt. Waarschijnlijk vond(en) de uitgever en/of De
Bay het een commercieel slimme beslissing om de protagonist van het verhaal
zo te visualiseren. Wordt hier geprobeerd om de protagonist het uiterlijk te
geven van een herkenbare verspaanste Nederlander of van een Spaanse
Brabander? Zou dat de verkoop stimuleren? We weten in ieder geval dat
uitgevers nauw samenwerkten met hun vertalers, en het is aannemelijk dat dit
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ook het geval was voor andere ‘producenten’ van literatuur.42 Vele vragen
kunnen we nog steeds niet beantwoorden over dit populaire genre.

Titelblad van ’t Leven van den Amsterdamschen Spanjaert. Amsterdam: Timotheus ten
Hoorn, 1696.

Lia’s belangstelling voor populaire literatuur heeft zich vertaald in een
decennialange bijna ‘activistische’ houding om teksten uit de vroegmoderne tijd
toegankelijk te maken voor een breed Nederlands publiek. Het feit dat de
publicatie waarmee dit stuk begint in De Groene Amsterdammer verscheen,
zegt al genoeg over haar drang naar popularisering. Het prachtige programma
rondom Bredero 2018 is hier eveneens een uitstekend voorbeeld van. Meerdere
collega’s van Lia hebben in het verleden van haar voornemen gehoord om zich
weer met de roman bezig te gaan houden. Dat zouden we allemaal erg
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waarderen. Nu de hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam met emeritaat gaat, vindt ze hopelijk de tijd om zich
te storten op de vele steentjes van het mozaïek, als een academische variant van
de puzzel met duizend stukjes.
Yolanda Rodríguez Pérez is universitair hoofddocent Europese Studies,
gespecialiseerd in Spaans-Nederlandse-Engelse relaties in de vroegmoderne tijd
en de negentiende eeuw.
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Theodore Rodenburgh’s Wraeckgierigers treur-spel
en de invasie van Amsterdam
Nigel Smith

In een recent artikel bespreek ik Thomas Middletons wraaktragedie The
Revenger's Tragedy (1607) in een bewerking van Theodore Rodenburgh. Het
Wraeckgierigers treur-spel (1618) is de eerste Nederlandse versie van een
Engelstalig toneelstuk.43 Ik beargumenteer hier dat het toneelstuk succesvoller
was dan tot dusverre verondersteld en dat het een Orangistisch weerwoord was
op het conflict tussen de Remonstranten en de Contraremonstranten. Ik koos
voor deze benadering, geïnspireerd door de analyse van het politieke drama van
Joachim Oudaen door Lia van Gemert.44 Het stuk van Rodenburgh werd nieuw
leven ingeblazen in het repertoire van de Academie, D’Eglentier en de Wit
Lavendel in 1634 en in de Schouwburg in het najaar van 1650. Terwijl het nog
onduidelijk is hoe de eerste heropleving van het toneelstuk moet worden
verklaard, vormt het geschil tussen de stad Amsterdam en de jonge ambitieuze
stadhouder Willem II een context voor een verklaring van de tweede opleving.
Tijdens de herfst en vroege winter van 1650 werd Wraeckgierigers treurspel vijf keer opgevoerd in de Schouwburg (het hoogste aantal dat het stuk ooit
gespeeld is op dezelfde locatie). In dezelfde periode waren er grote spanningen
tussen het stadsbestuur en prins Willem, die had gedreigd Amsterdam binnen
te vallen om meer militaire financiering van de Staten-Generaal af te dwingen.45
Zijn plotselinge en onverwachte overlijden door pokken op 6 november maakte
een einde aan deze hachelijke situatie. De vijfde uitvoering van het stuk vond
plaats op 8 december, slechts een maand en twee dagen na Willems dood. In
augustus daaraan voorafgaand was er een succesvolle coup gepleegd in het
stadsbestuur, gevolgd door een poging tot militaire inname die enkel werd
verijdeld door slecht weer. Beide acties werden geleid door Willems zwager,
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Willem Frederik, prins van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, Groningen
en Drenthe.
De geslepenheid van de prinselijke familie was overduidelijk voor de
Staten van Holland en de Amsterdammers. De volledige dimensies van het
toneelstuk met zijn huiveringwekkende portrettering van een zelfvernietigend
gewelddadige, wellustige, roofzuchtige en incestueuze hertogelijke familie,
konden niet treffender zijn. In deze context was de netelige binnenlandse
geschiedenis van de prinsen van Oranje relevant; dit was zeker nog niet het geval
toen Rodenburgh het stuk voor het eerst liet uitvoeren in D’Eglentier. In The
Revenger’s Tragedy wordt veel aandacht besteed aan de kwestie van onwettige
geboorte. Dit onderwerp is geconcentreerd in het personage van de
bastaardzoon, toepasselijk genoeg Spurioso genaamd, wiens naam teruggaat op
oude opvattingen over de hiërarchische relatie tussen mannelijk en vrouwelijk
zaad.46 Hoewel Willem Frederik de kleinzoon was van de jongere broer van
Willem de Zwijger, Johan VI, graaf van Nassau-Dillenburg, en de zoon van Ernst
Casimir I, graaf van Nassau-Dietz, beiden beschouwd als belangrijke
bevelhebbers tijdens de Tachtigjarige Oorlog, was de reputatie van de rest van
de familie niet smetteloos, vooral niet in de opvatting van Nederlandse
republikeinen. Hoe dan ook, prins Maurits was weliswaar een wettige nazaat,
maar ondanks het feit dat hij zelf nooit getrouwd was, werd hij vader van acht
onwettige kinderen, waarvan drie bij zijn maîtresse Margaretha van Mechelen,
twee bij Ursula de Rijck, en telkens één bij Cornelia Jacobsdochter, Anna van
de Kelder en Deliana de Backer. De tweede vrouw van zijn vader, Anna van
Saksen, had een kind gekregen van Jan Rubens, vader van de schilder, een
beroemd schandaal dat in 1571 binnen een jaar leidde tot de ontbinding van het
huwelijk.47 Rodenburgh veranderde de tekst van Middleton om overspelig
vrouwelijk handelen te introduceren. Frederik Hendrik was in 1625 haastig met
zijn gezellin Amalia van Solms getrouwd terwijl Maurits op zijn sterfbed lag,
terwijl hij in het voorgaande jaar al een onwettig kind had verwekt.
Toen Rodenburghs tragedie in de Schouwburg werd opgevoerd, vereiste
het een veel breder publiek dan een rederijkersstuk, en tegelijkertijd werden
traditionele morele eisen versterkt door de vraag naar amusement door middel
van sensatie en spectakel. Wraeck-gierighers Treuerspel paste goed bij deze
theatrale smaak. Bovendien bestond er in die tijd een intellectuele elite, gewend
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aan theaterbezoek, die de revolutionaire opvattingen over perceptie volgens de
nieuwste inzichten van Descartes over anatomie had aanvaard. Hij had moraliteit
en de werking van de passies ontkoppeld, die tegenwoordig worden beschouwd
als aspecten van de behoeftes van lichaam en geest (Gestalt); een principe van
zelfbeheersing. Deze opvattingen zouden verwoord worden in De passies van
de ziel, gepubliceerd in het Frans in Amsterdam en Parijs in december 1649,
slechts twee maanden voor de dood van de filosoof. Echter, de verhandeling was
opgesteld in 1646 en zowel het traktaat als zijn ideeën waren, zij het in beperkte
mate, verspreid gedurende dit decennium. De bespiegelingen van Descartes
hielden nauw verband met zijn andere opvattingen die in deze jaren de nadruk
legden op de fysiologische oorsprong van waarnemingen en gevoelens.48 In deze
context zou de wreker Vendice (zoals hij in de bewerking van Rodenburgh wordt
genoemd) niet zozeer moeten worden gezien als een ‘atheïstische’ kwaadaardige
figuur die een rol aanneemt die eigenlijk aan de Voorzienigheid zou moeten
worden overgelaten, maar als een personage dat een rechtvaardiging zoekt voor
een natuurlijke neiging tot vergelding, doordat zijn hartstochten door een
corrupte tiran op een dwaalspoor zijn gebracht. Daarbij onthult het stuk zelf de
inherent wellustige neigingen van aristocraten en hun hovelingen. Dit is de
verdorven wereld die zou ontstaan als er een indolente adel was; de passies
zouden beter onder controle gehouden kunnen worden in een andere politieke
orde.
Deze opvattingen liggen niet ver van die van de meest vooraanstaande
republikeinse theoretici zoals de gebroeders De la Court. De gebroeders
stonden dicht bij de kring van Johan de Witt, die in de daaropvolgende jaren
bekendheid zou krijgen als de pensionaris tijdens wiens bewind de periode van
de ‘ware vrijheid’ aan zou breken. Ze waren van mening dat ‘alleen in een
republiek mensen harmonieus samen konden leven en elkaars slechte
gewoonten konden beteugelen wanneer er naar de passies gehandeld werd.’49 In
de nasleep van de poging om Amsterdam binnen te vallen, en bij het ontbreken
van een stadhouder na Willems dood, kreeg Rodenburghs wraaktragedie
eindelijk zijn plaats als een van de anti-stadhouderlijke toneelstukken die de
Schouwburg een reputatie zou geven van politiek ondermijnend instituut.
De eerste opvoering van Wraeckgierigers treur-spel in deze periode
vond plaats op 15 september en het stuk kreeg reprises op 18 en 29 september.
48
49

Zie Cook (2007), 252-66.
Cook (2007), 265.

65

Vondels Gijsbrecht van Aemstel, met de enscenering van een invasie van
Amsterdam in de twaalfde eeuw, werd meestal gespeeld tijdens de kerstperiode.
Echter, deze keer werd het stuk uitgevoerd op 23 september, de maand na prins
Willems poging de stad binnen te vallen. Een andere vergelijkbare opleving van
een stuk was Reyer Anslo’s toneelstuk Parijse Bruiloft (1649) over het bloedbad
van de protestanten op St. Bartholomeusdag in 1572, dat in november vier keer
werd opgevoerd.50 In 1650 was Rodenburgh zelf zes jaar dood, en in de context
van de late jaren 1640 zou zijn orangistische perspectief in Amsterdam als
volkomen misplaatst worden gezien. Het Wraeckgierigers treurspel werd
hoogstwaarschijnlijk opnieuw gepresenteerd als een passende voorstelling van
een vreselijke, door lust gedreven prinselijke tirannie, die van plan was zich te
wreken op een ongehoorzame stad, rijp voor een republikeins kantelmoment.51
Nigel Smith is William en Annie S. Paton Foundation professor oude en
moderne literatuur aan de Princeton University. Binnenkort publiceert hij
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De kloekmoedige Land en Zee-Heldin
Twee auteurs en een samenleving in verandering
Alexa Stoicescu

De anonieme vroegmoderne roman uit 1681, onder zijn volledige titel Het

wonderlyk leven, en de dappere oorlogs-daden, van de kloekmoedige Land en
Zee-Heldin, bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de avonturen van
de Heldin op land en het tweede op zee. De roman heeft een ik-verteller,
namelijk de heldin, een meisje dat zich altijd mannelijk heeft gevoeld. Omdat
de natuur de man volmaakter heeft geschapen, neemt de heldin de beslissing
haar ouderlijk huis te verlaten, zich als man te verkleden en een avontuurlijk
leven tegemoet te gaan. Het mannenkleed staat haar uitstekend: ‘hebbende altyd
een Mannelyk weesen en stem gehad’ (14). Ze gaat naar Brussel en schrijft zich
in bij het leger om te gaan vechten, waar haar vermomming uitstekend werkt.
Nadat de prins vrede heeft gesloten met de koning van Frankrijk, keert de heldin
terug naar haar ouderlijk huis, waar ze met tegenzin terug in haar vrouwelijke rol
kruipt.
Het tweede en aanzienlijk kortere deel van de roman vertelt over haar
avonturen als matroos in de oorlog tegen Engeland. Opmerkelijk is dat er in dit
tweede deel een ander personage optreedt: Willempje Gerrits van Emden, ook
een vrouw die zich als man verkleedt (als Willem) en met wie de heldin (als
Hendrik) samen naar de oorlog gaat. De oorlog wordt beschreven met veel
aandacht voor historische feiten. Willempje wordt door de Britten opgepakt,
maar weer vrijgelaten wanneer de koning te weten is gekomen dat ze een vrouw
is. Willempje legt uit dat ze zich verkleed en gevochten heeft uit
vaderlandsliefde. De heldin raakt gewond en komt in een ‘verbandhuis’ in
Amsterdam terecht, waar haar identiteit ook bloot wordt gegeven. In beide
gevallen worden de vrouwen gevierd als heldinnen, als Amazonen. De roman
eindigt wanneer Willempje terug naar Embden gaat en de rest van haar leven
als vrouw doorbrengt. De heldin werkt eerst een tijd in Breda nog in
mannenkleren, maar gaat uiteindelijk naar Amsterdam, waar ze al bekend was
en ‘’t Vrouwelyk gewaed weer aentrok’ (102).
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De roman heeft opvallend veel aandacht gekregen in vergelijking tot
andere prozawerken rond die tijd. Dick Wortel bijvoorbeeld bespreekt de
historische waarheden rondom de slag van Atrecht – in het artikel ‘Feit en fictie
rond Atrecht’ uit 1986 – en de spinozistische ideeën die in de roman aanwezig
zijn – in het artikel ‘Vrouwen in mannenkleren en Spinoza. De kloekmoedige
Land- en Zee-Heldin (1682) als verpakking van de filosofie van Spinoza’ uit
2006. Hier bespreekt hij drie kenmerken van de spinozistische filosofie,
namelijk dat God volkomen identiek met de natuur is, dat de Bijbel niet letterlijk
genomen zou moeten worden en de gelijkheid van man en vrouw (vgl. Wortel
2006, 29). Wortels conclusie luidt: ‘de Heldin is doordrenkt met spinozistische
ideeën’ (51). Daar is echter relativering nodig, zowel wat betreft de gelijkheid
tussen man en vrouw, die alleen als travestie mogelijk zou kunnen zijn, als de
positie van God in de samenleving.
Wortel merkt op dat het woord God in de roman niet voorkomt, wat
voor het eerste deel klopt. Hier wordt er een scène verteld over een monnik,
die de kameraden van de heldin willen beroven. De monnik houdt een rede,
waarin hij het leven van Jezus gelijkstelt aan dat van de soldaten, op twee grote
verschillen na. Terwijl Jezus ten onrechte ter dood werd veroordeeld, zullen zij
terecht gestraft worden én Jezus is uit de hel teruggekomen, maar hen zal dat
niet lukken. Maar de monnik lukt het niet de ‘mackers’ vrees in te boezemen.
De autonome mens heeft zich hier losgemaakt van de dogma’s. God komt wel
voor in het tweede deel, als autoriteit die de mensheid kan straffen, in dit geval
voor de pest: ‘Kort om d’ellende was onuitsprekelyk, die dese arme luiden daar
moesten lyden; want van d’eene kant bestorme hen de honger, en van d’andere
kant de straffende hand Gods’ (98).
Het is opmerkelijk hoe direct de straffende hand Gods, een antispinozistische idee, voorkomt in het tweede deel van de roman. Zou er sprake
kunnen zijn van twee auteurs met verschillenden achtergronden, geloven en
vertelstijlen? De twee delen vertonen verschillende composities. Het eerste deel
is opgebouwd uit een serie van anekdotes over de avonturen van de heldin. Het
gaat om een opsomming van verhalen, die ook onafhankelijk van elkaar zouden
kunnen worden gelezen. Iedere anekdote is wel gelinkt aan de vorige en heeft
ongeveer hetzelfde begin en hetzelfde einde – als een bundel korte verhalen of
een feuilleton. Iedere nieuwe passage begint met een tijdsaanduiding (‘Omtrent
tien of elf dagen, nadat wy dese ontmoeting gehad hadden [...]’ (35)) of met een
conclusie van het vorige verhaal (‘Dit was het einde van myn vryagie met Maayke
[...]’ (67)). De focus ligt op de heldin en haar gedachten. De vertelstijl lijkt
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simpel, maar bevat veel relatieve bijzinnen en Latijnse constructies, de zinnen
zijn vaak lang en hebben een ingewikkelde constructie.
Hoewel het tweede deel vergelijkbaar opgebouwd is, bevat het ook
verschillen. Terwijl de heldin gewond in een ziekenhuis in Amsterdam ligt, gaat
de dappere Willempje verder. De ontmaskering is hier ook van belang. Terwijl
Willempje haar daad als patriottisch – het anachronisme zou wellicht een
aanduiding kunnen zijn voor het feit dat er een orangist aan het woord is – uitlegt,
geloofd door de Engelse koning en gevierd wordt als een heldin van het
vaderland, krijgt de heldin ‘ettelyke dukatons’ door de beleefdheid van heer
Tromp. Samen komen ze voor de koning in Den Haag die ze ‘Ammazonen’,
‘die de roem van die Oude Heldinnen konnen ophalen’ (101). De echte heldin
in dit tweede deel lijkt echter Willempje te zijn. De vertelstijl verschilt ook. Er
komen meer details voor, meer tijd- en plaatsaanduidingen en de lezer wordt
vaker aangesproken, van wie men hier veronderstelt dat hij of zij meer moeite
heeft het verhaal te volgen. De verteller herinnert de lezer vaak aan wat er
gebeurd is: ‘en derhalven de knuppel, daer ik hier voor af gesproken heb’ (89)
of legt hem uit wat hij aan het doen is: ‘Ik sal nu vorders een kleine afwyderinge
maken [...]’ (98). Een groot verschil met het eerste deel is dat hier het woord
God en zijn rol in de samenleving uitdrukkelijk voorkomt.
De eerste auteur is veel gematigder in zijn uitspraken over God. Die
ontbreken bijna en áls ze voorkomen, dan komt dat eerder impliciet aan bod.
Er komen bepaalde gedragscodes aan de orde, die ingebed zijn in de
samenleving, zoals de ongelijkheid tussen man en vrouw. In het tweede deel
schijnt iemand anders aan het woord te zijn, iemand die zijn lezers aan het
beleren is. Deze auteur is duidelijk gedreven door vaderlandsliefde. Hij legt veel
nadruk op de dapperheid van de Nederlandse generaals en bekritiseert de
verraders fel. Men kan concluderen dat Het wonderlyk leven, en de dappere
oorlogs-daden, van de kloekmoedige Land en Zee-Heldin twee auteurs heeft
gehad, wier opvattingen over de maatschappij haaks tegenover elkaar staan en
die een samenleving in verandering laten zien.
Alexa Stoicescu studeerde Nederlands in Boekarest, Antwerpen en Amsterdam.
Ze runt de vakgroep Neerlandistiek aan de Universiteit van Boekarest en houdt
zich bezig met onderzoek naar didactiek en hedendaagse Nederlandstalige
literatuur. Bovendien vertaalt ze Nederlandstalige literatuur naar het Roemeens.
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Vondel voor het voortgezet onderwijs
Roland de Bonth

Hoe kun je leerlingen in het voortgezet onderwijs enthousiast maken voor
historische letterkundige werken, die in hun ogen oersaai en slaapverwekkend
zijn? Door prachtig beeldmateriaal, een uitgebreide historische context én
aansprekende opdrachten! Dat is de filosofie van de in het voortgezet onderwijs
alom geprezen reeks Tekst in Context. Tot nu toe zijn er in deze serie veertien
delen verschenen. Bij maar liefst vijf ervan was Lia van Gemert als redacteur of
editeur betrokken. In 2011 stortte zij zich – samen met Sabine Muller, Marijke
de Vos en ondergetekende – vol overgave op een tragedie van Vondel. Hoewel
Gijsbrecht van Aemstel (1637) veruit het bekendste en meest gespeelde
toneelstuk van Joost van den Vondel (1587-1679) is en daarmee een voor de
hand liggende keuze leek, werd toch de voorkeur gegeven aan Joseph in Dothan
(1640), dat niet voor niets – net als de Gijsbrecht – tot de top 25 van het
Nederlandse toneelrepertoire behoort. Dit treurspel bevat namelijk elementen
uit de oudtestamentische geschiedenis van Joseph en zijn broers die bij velen
een belletje zullen doen rinkelen: de voorspellende dromen van Joseph, de
veelkleurige mantel die hij als lievelingszoon van zijn vader Jacob kreeg tot
ongenoegen van zijn jaloerse broers, de opsluiting in de put en de verkoping als
slaaf naar Egypte. Bovendien biedt de tekst aanknopingspunten om in te gaan
op aan de Bijbel gerelateerde onderwerpen, de theatercultuur en de sociaaleconomische situatie in de Republiek. Daar komt bij dat Joseph in Dothan een
tekst is die de afgelopen honderdvijftig jaar geregeld voor en door leerlingen uit
het voortgezet onderwijs werd opgevoerd, zoals ik in deze bijdrage zal laten zien.
Met ONSTAGE – Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from
the Golden Age to the present – beschikken we over een schat aan informatie
over het repertoire, de opvoeringen, de populariteit en de recettes van het
culturele programma van de Amsterdamse Schouwburg aan de Keizersgracht
vanaf de opening in 1637 tot de brand uit 1772 die het gebouw totaal verwoestte.
Om gegevens over voorstellingen in andere jaren en/of in andere plaatsen te
vergaren biedt de gratis toegankelijke, vele eeuwen bestrijkende en goed
doorzoekbare historische krantendatabase van Delpher uitkomst.
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Vondel door scholieren
Op 17 november 1887 was het precies driehonderd jaar geleden dat de prins
der dichters werd geboren en daarom vond er op 15 december 1887 in de
Amsterdamse schouwburg een groots opgezette Vondelherdenking plaats. Na
inleidende woorden van prof. J. ten Brink en vóór de dichterlijke hulde van
prof. J.A. Alberdingk Thijm werd Joseph in Dothan uitgevoerd. Niet door een
professioneel gezelschap maar door ‘eenige jongelieden, die geen kunstenaar
van beroep zijn’. De spelers waren studenten en gymnasiasten en de voorstelling
werd een doorslaand succes. (Het nieuws van den dag, 10 en 17 december 1887;
Java-bode, 26 januari 1888).
Ook elders in het land werd juist dit toneelstuk van Vondel uitgekozen
om opgevoerd te worden met leerlingen als spelers. Met name op
kleinseminaries, waar jongens van twaalf tot achttien werden voorbereid op de
eigenlijke priesteropleiding aan het grootseminarie, was Joseph in Dothan
populair. Verwonderlijk is dat niet. Het stuk bevatte twaalf mannelijke
personages: zes sprekende (Joseph, Simeon, Levi, Judas, Ruben en de
vrachtmeester) en zes zwijgende (de andere zes broers). Bovendien was het werk
van de tot het katholicisme bekeerde Vondel bij uitstek ‘een krachtig
propaganda-middel voor het Roomsch-Katholieke geloofsleven’ (Nieuwe
Rotterdamsche Courant, 5 februari 1912). Een paar voorbeelden. Leerlingen
van het Bisschoppelijk College uit Roermond – een gymnasium en een hogere
burgerschool – herdachten met het spelen van Joseph in Dothan op feestelijke
wijze het derde eeuwfeest van Vondels geboorte (Het nieuws van den dag, 17
november 1887). Gymnasiasten van het Bisschoppelijk Seminarie ‘Beekvliet’ in
Sint-Michielsgestel speelden dit bijbels drama in 1897 (Tilburgsche courant, 21
augustus 1898), terwijl de leerlingen van het Sint-Norbertuslyceum in
Roosendaal dat deden in 1929 (De Grondwet, 17 juli 1929). Het 25-jarig
jubileum als kapucijner monnik van P. Maximilianus – directeur van de school
én Vondelkenner – deed het Serafijnsch Seminarie in het Noord-Brabantse
Langeweg besluiten hem te eren met een door leerlingen gespeelde Joseph in
Dothan. Dat was een goede keuze: ‘zoo’n stuk [brengt] toch wat anders en beters
dan het nog zoo erg gewild en erg gewilde grappige’ (De Maasbode, 31 oktober
1929).
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De tragedie Joseph in Dothan van Joost van den Vondel, gespeeld door Amsterdamse
studenten in het Paleis voor Volksvlijt. Collectie Stadsarchief Amsterdam.

Deze opsomming wekt de indruk dat het spelen van Joseph in Dothan
uitsluitend voorbehouden was aan rooms-katholieke scholen. Dat is echter niet
het geval. Zo voerden leerlingen van de toneelclub van het Nederlandsch
Lyceum uit Den Haag het stuk op in de Princesse Schouwburg. Daarbij waren
niet alleen de rector en curatoren van de school aanwezig, ook minister Cornelis
Lely, Dirk Fock – voorzitter van de Tweede Kamer –, enkele leden van de
Staten-Generaal en talrijke ouders woonden de voorstelling bij. De overige
zitplaatsen werden bezet door ‘schooljongens en -meisjes, een vroolijk, dikwijls
zelfs wel eens wat al te uitbundig publiek, dat in ieder geval gul genoeg was met
zijn bijval’. Eigenlijk was het stuk Joseph in Dothan iets te hoog gegrepen voor
dit gezelschap – zo stonden de herders met hun rug gekeerd naar de zijde
vanwaar Joseph moest naderen terwijl ze toch met grote stelligheid verzekerden
dat zij hun broer zagen aankomen – maar de durf en volharding van de spelers
maakten veel goed (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 april 1917).
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Vondel voor scholieren
Niet alleen Vondels 300e geboortedag in 1887, ook zijn 250e sterfdag op 5
februari 1929 werd – zij het op iets kleinere schaal – herdacht. Speciaal voor
leerlingen van de hogere burgerscholen en de gymnasia voerde de N.V. Het
Schouwtoneel op woensdagmiddag 6 februari in de Koninklijke Schouwburg te
Den Haag het stuk Joseph in Dothan op (Het Vaderland, 3 februari 1929). Carel
Rijken zette een zachte en beminnelijke Joseph neer, maar het was vooral de rol
van Ruben, gespeeld door de beroemde toneelspeler Ko van Dijk, die indruk
maakte op de recensent. Voorafgaand aan deze vertoning hield letterkundige dr.
Jan Walch een korte rede. Omdat hij ook als leraar Nederlands op een hbs en
een gymnasium had lesgegeven, wist hij de aandacht van zijn gehoor vast te
houden. Vondel is klassiek, maar dat betekent niet ‘wat het voor ons rap-levend,
weinig aandachtig geslacht zoo vaak beteekent’: niet doods en kil als een
praalgraf, maar een schatkamer van levende schoonheid (De Telegraaf, 7
februari 1929).
Minder positief was de recensent van Het Vaderland die deze uitvoering
bijwoonde: de zwijgende personages acteerden matig en de prominente plaats
die de put op het toneel innam vond hij storend. Joseph in Dothan speelt zich
weliswaar voor een belangrijk deel bij een put af, maar ‘we hielden dien put
aldoor voor oogen’ ook als de handeling niet in de nabijheid daarvan plaatsvond.
Een gruwel was het hem verder dat sommige spelers – onder wie de
gerenommeerde Ko van Dijk – acteerde volgens ‘de goede, oude manier der
heftig hoorbare gemoedsbewegingen’. Aan de jeugdige toeschouwers zal dit
overigens zijn ontgaan: ‘die beginnen op z’n hoogst te grinniken, als Joseph zijn
“bonten rok” moet uittrekken en er uitstapt als een meisje uit haar avondjurkje’
(Het Vaderland, 7 februari 1929).
Nog geen tien jaar later werd een nieuwe lichting Haagse scholieren
vergast op een uitvoering van Joseph in Dothan. In het kader van de herdenking
van Vondels 350e geboortedag in 1937 voerde Toneelvereniging D.T.S. – Durf
Te Speelen – deze tragedie op in het Scheveningse Seinposttheater. Het was een
zeer geslaagde uitvoering met een buitengewoon fraai decor. Toch had de
recensent niet ten volle kunnen genieten: ‘Storend werkten de van
onwellevendheid getuigende reacties van een deel van het jeugdig publiek. Van
middelbare scholieren mag men toch meer ontzag voor de schepping van den
grooten dichter Vondel verwachten’ (Haagsche courant, 23 november 1937).
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Vondel voor scholieren in de eenentwintigste eeuw
Joseph in Dothan is één van Vondels populairste toneelstukken, dat zowel
tijdens als na zijn leven verschillende malen werd herdrukt en opgevoerd. Het
is dan ook niet meer dan logisch dat dit boeiend, levendig en speelbaar stuk een
plaats in de top 25 van het Nederlands toneelrepertoire heeft verworven. In
Vondels Joseph, een bijbelse tragedie wordt dit treurspel met mooie en
kleurrijke afbeeldingen, met interessante en verhelderende toelichtingen en met
uitdagende en didactisch verantwoorde opdrachten toegankelijk gemaakt voor
leerlingen van nu. ‘Ook in Vondel valt een kampioen te zien, dien de jeugd bij
nadere kennismaking zal eeren’, schreef De koerier al op 6 september 1937.
Verwachtingsvol kijk ik dan ook uit naar een geslaagde uitvoering van Joseph in
Dothan voor en door leerlingen tijdens de groots opgezette herdenking van
Vondels 350e sterfdag in 2029.
Roland de Bonth promoveerde als historisch taalkundige en werkte twintig jaar
als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Tegenwoordig is hij als
onderzoeker verbonden aan het Instituut voor de Nederlandse Taal.
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Belle van Zuylen’s Trois femmes:
in het programma van de opleiding Nederlands?
Suzan van Dijk

Een voorbeeld van een auteur wier werk meer aandacht verdient in het
Nederlandse onderwijs is Belle van Zuylen (1740-1805, internationaal vooral
bekend als Isabelle de Charrière52). Haar persoon lijkt hier volop bekend: ze is
opgenomen in het Pantheon53 van het Literatuurmuseum, en heeft dit jaar ook
de Nederlandse canon54 bereikt. Maar dat leidt nog niet tot vertrouwdheid van
Neerlandici met haar romans en essays.
Daar zijn verschillende redenen voor: Belle van Zuylen schreef
(praktisch) altijd in het Frans55; zij vormt een te aantrekkelijke hoofdpersoon
(‘rebelse freule’) voor de roman die men graag om haar heen wil zien; en
bovendien was zij, in tegenstelling tot tijdgenotes als Betje Wolff of Germaine
de Staël, zelf nooit echt geïnteresseerd in geld en/of reputatie. Zij staat dus wel,
sinds 2008, op plaats één van de Utrechtse literaire canon56, maar van haar
geschriften lijkt vooral de uitspraak te beklijven: ‘ik heb geen talent voor
ondergeschiktheid’57.
Zo’n op het ik betrokken uitspraak van een 22-jarige doet geen recht aan
de romanschrijfster die verklaarde dat ze mensen uit de ‘classe appelée basse’
rollen wilde laten spelen die ‘honnêtes, nobles même’ zouden zijn. Ze voegt
eraan toe: ‘C’est ma démocratie à moi’58. De vraag is of deze intentie inderdaad
overkomt in haar werk, en in wat daarover is/wordt geschreven – en ook of deze
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houding tegenover minder geprivilegieerde klassen zich uitstrekt tot mensen
buiten haar onmiddellijke levenssfeer, bijvoorbeeld in de koloniën?
Wat literatuurhistorici schrijven
In Met en zonder Lauwerkrans (1997), mede tot stand gekomen dankzij Lia van
Gemert, wordt Belle van Zuylen besproken onder de titel ‘Verloren voor het
Nederlands’… Johanna Stouten behandelt haar leven én besteedt aandacht aan
haar romans. Ze presenteert een relevante vergelijking, maar neigt naar een
minder positieve – en overigens discutabele – beoordeling:
‘Zoals later Jane Austen zal doen, probeert Belle elementaire
psychologische problemen te schetsen; haar presentatie van en visie op
het probleem overstemmen in de meeste verhalen de tekening van sfeer
en personages’.59
In de later (2010) gepubliceerde Engelse versie van ‘de Lauwerkrans’ is Belle
van Zuylen afwezig – op basis van deze beoordeling? Of ging de redactie ervan
uit dat buitenlanders haar toch zouden zien als Zwitsers? En welk verband is er
met de visie van Kloek en Mijnhardt op dezelfde romans? Volgens hen zijn die
‘van een psychologische sensibiliteit die de roman in Nederland nog lang niet te
zien zou geven’.60
Interessant is ook de vergelijking tussen twee met elkaar verwante
literatuurgeschiedenissen, die beiden ingaan op het werk van onze auteur binnen
het grotere kader van de Franstalige, respectievelijk de Nederlandse literatuur:
Denis Hollier’s A new history of French literature (1989), en het door Hollier
geïnspireerde Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, van Riet Schenkeveldvan der Dussen (1993). De hoofdstukken (ca 200 bij Hollier; 151 bij
Schenkeveld) presenteren steeds één bepaald jaar waarin een werk, of een
gebeurtenis, van literair-historisch belang verscheen, dan wel plaats vond.
Beiden wijden een hoofdstuk aan Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière.
In het boek van Hollier (ik citeer naar de Franse vertaling) schrijft Joan
Hinde Stewart dat Isabelle de Charrière één van de – voor ons nu –
aantrekkelijkste schrijfsters is van de achttiende eeuw, reden waarom het jammer
is dat zij vanwege haar sexe en haar nationaliteit niét in het ‘panthéon des
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écrivains français’ is opgenomen61. Het subversieve karakter, maar ook
vormaspecten van haar romans benoemt zij met nadruk, en bewondert zij:
‘[…] Le caractère subversif de tels romans tient à la révolte qui perce sous
la sentimentalité et la moralité de façade, au jeu qui s’établit entre
conformisme et contestation. Les récits de Mme de Charrière séduisent
par leur sens de la forme et la vigueur de leur style. […]’62
In Nederlandse Literatuur, een geschiedenis vinden we Johanna Stouten weer
heel wat minder positief. In Brieven van Mrs. Henley (1784) lijken haar vooral
‘de technische onvolmaaktheden’ te zijn opgevallen: de brieven ‘zijn niet
gedateerd, hebben geen aanhef, […] vakwerk is dit natuurlijk niet’. Zij noemt het
probleem dat Belle van Zuylen, ‘met haar interessante leven soms ten prooi
[valt] aan een eenzijdige belangstelling voor haar persoon’, en ze verwijst naar
‘de mythes rond de rebelle aan de Vecht’; maar er is ook sprake van ‘een breed
scala van scherpe observaties en analyses van menselijke problemen’63. Er heerst,
kortom, geen eenstemmigheid…
De auteur zelf
Als we nu – toch – Trois femmes ter lezing aanbevelen, dan is dat vooral omdat
die roman als het ware aansluit bij de huidige discussies rond het
slavernijverleden, waarbij de auteur recentelijk door Esther Captain betrokken
werd. Zij riep Belle van Zuylen min of meer ter verantwoording met haar
uitspraak: ‘Het fortuin van schrijfster Belle van Zuylen kwam mede uit de
aandelen in zowel de Oost-Indische als de West-Indische Compagnie en was zo
verbonden met de slavenhandel’.64 En het interessante is dat de reactie hierop
als het ware klaar ligt in Trois femmes. Zonder zich te bekommeren over wat
iemand later van haar stijl zou vinden, had Isabelle de Charrière zich daar met
deze problematiek beziggehouden.
In deze roman voert zij drie vrouwen op in zeer verschillende
omstandigheden: een adellijke jonge Française, die haar ouders heeft verloren
tijdens hun ‘émigration’ naar Duitsland, haar kamermeisje dat fungeert als haar
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adviseur, maar die zwanger raakt van een minder betrouwbaar persoon, en een
rijke weduwe, die zich bewust is van de dubieuze herkomst van haar fortuin. Zelf
had deze Constance zich al veel eerder gerealiseerd dat zij weinig anders kon
doen dan haar geld inzetten om de medemens te helpen. En dat doet zij nu ook
hier. Zij lost – dankzij haar geld – de problemen van de twee anderen op: Emilie
en Joséphine trouwen, kinderen worden geboren, er wordt onderwijs gegeven,
en een geheel nieuwe maatschappij voorbereid.
Hiermee beantwoordt – lijkt mij – de schrijfster zelf een aantal vragen,
die onder anderen door Esther Captain worden gesteld. Ook kunnen we
concluderen dat er geen reden is om haar suggestie over te nemen dat ‘Belles
ideeën over sociale rechtvaardigheid, vrijheid en mensenrechten [niet zouden
hebben gegolden] voor tot slaaf gemaakten’65. Zoals Charrière-biograaf Courtney
al in 1993 schreef, de lezer wordt hier uitgenodigd om te beoordelen
whether it would be better for Constance to attempt to restore her wealth
to its owners or, instead of wasting time on this almost impossible task,
to use it for the happiness of those in her immediate surroundings.66
De keuze voor optie twee lijkt bepaald het verstandigst….
Suzan van Dijk is romanist en comparatist, gespecialiseerd in kwesties rond het
vrouwelijk auteurschap in de 18e en 19e eeuw. Zij leidt op dit moment een project
waarbinnen de digitalisering en online beschikbaarstelling van de
correspondentie van Belle van Zuylen wordt voorbereid.
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Middeleeuwse verhalen op de basisschool
Mariken Goris

Er wordt keurig geklopt. Op mijn ‘ja!’ komen twee kinderen uit groep 6 binnen.
Ze komen vragen of ik misschien binnenkort tijd heb om in de klas iets te
vertellen over oude verhalen. Hun juf heeft gezegd dat ik daar veel van weet.
Uiteraard ga ik daar op in. Een week later wandel ik met veel plezier hun klas
in en een heel uur later rond ik af. De afgelopen jaren doe ik dit wel vaker:
gastspreker op mijn eigen basisschool, op de school waar ik op dat moment
werk, in groep 3 tot en met 8.
Aan de kinderen vertel ik dat ik heel ander werk had voordat ik hier op
school werkte, dat ik heel oude teksten las en ze nog steeds zo mooi vind. Met
de woorden ‘Er was eens…’ begin ik met het vertellen van een middeleeuws
verhaal. Uit mijn hoofd, want dat geeft de mogelijkheid vrij te bewegen door het
lokaal, kinderen aan te kijken en in te spelen op wat er gebeurt. Afhankelijk van
de leeftijd van de kinderen vergroot ik iets uit, laat ik onderdelen weg of herhaal
ik juist. Karel ende Elegast, Beatrijs, Ferguut, Van den vos Reynaerde, Esmoreit
en Mariken van Nieumeghen - ze zijn allemaal geschikt. Wie denkt dat jonge
kinderen niet (meer) te boeien zijn met oude verhalen heeft het mis. Het is vaak
muisstil.
‘Als ik jullie vertel dat het verhaal dat je net hebt gehoord al bijna
zeshonderd jaar oud is, hoe kan ik het dan kennen, want zó oud ben ik niet…’
Kinderen komen met uiteenlopende antwoorden, nogal afhankelijk van hun
leeftijd. Er is altijd een bruggetje te slaan van hun inbreng naar de wonderlijke
wereld van de handschriften. Dat er ook toen bibliotheken waren (meestal niet
zo groot als de bibliotheek die ze zelf kennen), waar ieder boek met de hand
geschreven was, hoe kostbaar zo’n boek was, en hoe bijzonder het is dat deze
boeken bewaard zijn gebleven. Ik laat afbeeldingen zien op het digibord van
handschriften, scriptoria en kopiisten. Natuurlijk stel ik vragen, graag ook over
details die op de afbeeldingen te zien zijn, want zo ontdekken en leren we steeds
meer.
Tot slot vertel ik over het fenomeen van de probatio pennae en dus over
‘Hebban olla vogala’. Ineens worden er eeuwen overbrugd, want het uitproberen
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van een nieuwe pen herkennen ze allemaal. Er worden prachtige vragen gesteld
als ‘Maar waarom was die Vlaamse monnik dan in Kent?’ en ‘Waarom schreef
hij deze zinnen in het Nederlands?’ Vragen die niet onderdoen voor die van een
professionele onderzoeker; het vinden van de antwoorden is voor de
basisschoolkinderen nog een brug te ver. Echter, hoezeer de ene vraag de
andere oproept, de nieuwsgierigheid en het plezier die daarbij ervaren worden,
dat is van alle tijden.

Ik hou van vragen. Ik denk dat ik dat altijd in mij heb gehad, maar tijdens mijn
tijd als oio aan de Radboud Universiteit heb ik dat eindeloos kunnen uitbuiten.
Jouw begeleiding van mijn proefschrift, Lia, richtte zich op het scherp
formuleren van vragen; jouw opmerkingen waren op een prettige manier helder
en direct, het bracht het onderzoek iedere keer een stapje verder. Ook al lag de
dagelijkse begeleiding van mijn onderzoek niet bij jou, ik kon altijd met mijn
vragen bij jou terecht. Ik pluk er nog steeds de vruchten van, ook nu ik al bijna
twintig jaar in het basisonderwijs werk. Ik koester mooie herinneringen. Het ga
je goed, Lia! Ik hoop dat we elkaar nog eens ontmoeten; fijn om bij te praten!
Mariken Goris deed na haar studie Nederlands onderzoek naar de zgn. Gentse
Boethius. Dit heeft geleid tot het proefschrift Boethius in het Nederlands
(oktober 2000). Daarna deed zij PABO wekt ze vanaf 2002 in het
basisonderwijs, omdat goed onderwijs aan jonge kinderen voor haar het
allermooiste en het meest inspirerend is.
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Lia’s lessen voor het lezen
Historische (en moderne) letterkunde in het
onderwijs
Roeland Harms

Negentien jaar geleden – in het najaar van 2001 – leerde ik Lia kennen. Ik volgde
bij haar één van mijn laatste vakken van de opleiding Nederlandse Taal en
Cultuur aan de Universiteit Utrecht, met als onderwerp zeventiende-eeuwse
pornografische romans. Wat een literatuur was dat! ‘Allerhande vuyle en
schandaleuze Boeckjens’67 passeerden de revue en ik was direct gegrepen door
deze populaire teksten. Al snel ontdekte ik dat het in de verhalen niet alleen om
seks draaide, maar ook om pies, stront, list & bedrog, zinloos geweld en andere
minder verheven zaken. Stuk voor stuk universele thema’s, maar dan het
omgekeerde van liefde of heldendom. Blijkbaar spraken dit soort verhalen de
zeventiende-eeuwer aan en dat maakte ze tot een goudmijn: wie lazen ze, wat
stond er precies in, en wat vertelden deze verhalen over de cultuur waarin ze
gemaakt waren? Voor mij betekenden de colleges de mogelijkheid om
onderzoek te doen naar literatuur die tot dan toe zeker niet bij de universitaire
wereld hoorde: ‘walgelijk door flauwe of vuile geestigheid of aanstootelijk door
talentlooze schildering van grove ontucht’, zoals Te Winkel begin twintigste
eeuw in zijn literatuurgeschiedenis noteerde.68
Dat de colleges zo aansloegen kwam ook door de manier waarop Lia
deze gaf. Zij vertelde ons niet wat we allemaal wel en niet moesten weten en
stuurde ons niet een vooropgezet pad in, maar liet ons zelf met nieuwe ideeën
komen. Eén ding was daarbij wel belangrijk: eerst de roman lezen en dan kijken
wat ons opviel. Daarna mochten we zelf bepalen waarnaar we onderzoek deden,
waarbij Lia ons op een enthousiaste en serieuze manier begeleidde: ze was
geïnteresseerd in onze zoektocht en stelde voortdurend vragen.
In die colleges is de basis gelegd voor mijn liefde voor populaire literatuur én
voor een visie op literatuur(onderwijs) die ik nog altijd uitdraag aan studenten:
67
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alle literatuur kan interessant zijn omdat zij onderdeel is van de culturele
dynamiek in een bepaalde periode. Het gaat erom literaire teksten nauwkeurig
te lezen en te onderzoeken hoe zij in hun cultuur functioneerden. Sinds 2013
geef ik colleges aan de Master Leraar Nederlands van de Hogeschool
Arnhem/Nijmegen, en die zijn nog steeds een uitvloeisel van wat ik in mijn
studietijd in Utrecht heb geleerd. Ik probeer studenten te begeleiden in hun
eigen leerroute, zonder voor te zeggen wat ze allemaal moeten weten. Precies
zoals Lia dat bij mij deed in de colleges, en later bij het begeleiden van mijn
scriptie en promotieonderzoek. Tijdens het schrijven van mijn scriptie merkte
Lia een keer op dat ze iets niet begreep en dat dat misschien kwam omdat ik
slimmer was dan zij. Die opmerking heb ik goed onthouden, deels natuurlijk
omdat ik erdoor gevleid was, maar zeker ook omdat ik een fan ben van deze
manier van motiveren. In het onderwijs is dit bijzonderder dan het lijkt:
studenten of leerlingen echt het vertrouwen geven dat ze zelf wat te melden
hebben, naar ze luisteren en kijken welke kant ze op willen en wat ze zelf willen
ondernemen. Dit vraagt om een onderwijsvisie waarin de docent oprecht
geïnteresseerd is in studenten en mee kan gaan in wat zij belangrijk of mooi
vinden.
Toch heb ik in de loop der jaren gemerkt dat zich hierbij een probleem
voordoet, misschien wel juist bij literatuurgeschiedenis. Want hoewel de
afgelopen twee decennia het onderzoek naar literatuurdidactiek een vlucht heeft
genomen en nieuwe ideeën hierover langzaamaan een plek verwerven in het
onderwijs – zie bijvoorbeeld het baanbrekende werk van Theo Witte over
leesmotivatie en leesniveaus69, of de interactieve website LitLab.nl – blijft het
onderwijs in literatuurgeschiedenis een beetje hangen. Leerlingen in havo/vwo
dienen ‘een overzicht te hebben van de hoofdlijnen van de
literatuurgeschiedenis’.70 Maar wat betekent deze globale doelstelling concreet
en hoe vul je deze in op een voor de leerlingen betekenisvolle manier? Dit is
iets waar veel docenten zoekende naar zijn. Het ligt natuurlijk voor de hand om
in hoorcollege-achtige lessen een chronologisch overzicht te presenteren van de
literatuurgeschiedenis, met enkele hertaalde tekstfragmenten ter illustratie. Maar
dan wordt literatuurgeschiedenis een ‘vertelvak’71 en dat maakt de mogelijkheid
heel klein voor leerlingen om zelf aan de slag te gaan met literatuur, de literatuur
te beleven, zich een mening te vormen, te discussiëren enz.
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Er moet in het onderwijs dus meer aandacht komen voor het lezen en
onderzoeken van de literaire teksten zelf. Meer dan ooit is het belangrijk dat er
tijd wordt vrijgemaakt voor ‘diep lezen’, want dat kunnen leerlingen steeds
minder goed.72 Misschien is het daarbij niet nodig een scherp onderscheid te
blijven maken tussen teksten vóór en na 1880, omdat dit afleidt van waar het bij
literatuur om draait: buiten je eigen grenzen kunnen kijken, andere werelden
ontdekken, empathie kweken en kennisnemen van andere normen en waarden.
Dat kan allemaal evengoed met ‘historische’ en ‘moderne’ letterkunde, als er
maar ruimte is voor close reading en de interactie over teksten. Zeer recent is
door Sander Bax en Erwin Mantingh een didactiek ontwikkeld die in dat opzicht
wel eens heel helpend kan zijn: leerlingen vergelijken teksten zowel met teksten
uit de contemporaine context als met teksten uit andere periodes, en zij doen er
onderzoek naar. Daardoor leren zij literatuurhistorisch te redeneren.73 De
didactiek is gericht op kritisch denken, interactie en ook de leesbeleving: wat
vindt de leerling van de tekst en hoe onderbouwt hij dat?
Dit alles deed Lia al in de colleges die ik bij haar volgde. Toen ze mijn
scriptie begeleidde deelde ze niet alleen maar complimenten uit, maar zei ze
ook een keer: ‘je moet nu toch eens goed die tekst induiken’. Dat precieze lezen
leverde uiteindelijk de meeste inzichten op. Zo begeleidde Lia mij richting een
scriptieprijs en mijn eerste artikel, maar belangrijker nog: ze heeft me een
zienswijze meegegeven die ik nog altijd overbreng op toekomstige docenten
Nederlands, en daarmee hopelijk ook weer op de leerlingen die nu literatuur
leren lezen.
Roeland Harms studeerde van 1997 tot 2002 Nederlandse Taal en Cultuur aan
de Universiteit Utrecht, met als specialisatie historische letterkunde. Aan
dezelfde universiteit promoveerde hij op pamfletten in de zeventiende eeuw, en
deed hij een postdoconderzoek naar vroegmoderne centsprenten. Momenteel
werkt hij als lerarenopleider Nederlands (eerste- en tweedegraadsopleiding) aan
de HAN University of Applied Sciences.
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Van Siyum ha-Shas naar curriculum.nu:
een beschouwing
David Kromhout

Als docent Klassieke Talen op een middelbare school mag je met zekere
regelmaat proberen uit te leggen wat het nut is van het leren van zogenaamde
‘dode talen’. De verleiding is groot om je geërgerd af te wenden bij deze vraag;
immers, de grootsheid en de schoonheid van de klassieken is toch evident? Op
hoeveel manieren kan een jong mens niet groeien aan een tekst van Plato of een
gedicht van Horatius? Zelf moet ik altijd denken aan de autobiografie van de
bekende negentiende-eeuwse Duitse classicus Wilamowitz, die schreef over zijn
tijd op de Landesschule Pforta dat zo’n 75 procent van de lessen bestond uit het
leren van Latijn en het lezen van de klassieke auteurs, daarnaast nog wat
wiskunde en Grieks.74 Via het lezen van de klassieken leerde je alles wat je moest
weten voor je verdere leven: ‘Durch das Latein und die Mathematik bildete die
Schule ihre Knaben, […].’75 Helaas redden wij het anno 2021 niet meer met deze
wijsheid.
Stephen Greenblatt beschrijft zijn social poetics als een systeem waarbij
artiesten uiting geven aan heersende opvattingen en waarden binnen een
bepaalde cultuur, daarop reflecteren, en door hun reflectie bepaalde opvattingen
en waarden kunnen benadrukken en versterken.76 Belangrijke literaire werken
zijn hier bij uitstek een voorbeeld van.77 Anders geformuleerd: belangrijke
literaire werken zijn exponenten van een bepaald discours, reflecteren op dat
discours en bevestigen het. In het geval van Wilamowitz zou je kunnen spreken
van een late exponent van het humanistisch discours, waarin de auteurs uit de
(Romeinse) oudheid als ideaal gelden, in elk geval om je leerlingen zich aan te
laten spiegelen en te scholen. Wilamowitz beschrijft zelf mooi welke waarden
dit type onderwijs vertegenwoordigt:
74
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Het Latijn werd niet meer onderwezen omwille van zichzelf, maar omdat
het uitstekend geschikt was voor wat de school ons meegaf: wij hebben
leren werken, zelfstandig werken, wij hebben denken geleerd, doordat
wij leerden begrijpen wat en hoe anderen gedacht hebben, vooral door
het omdenken van de ene taal in de andere.78
En:
Natuurlijk waren de middelen, waarmee de oude school opvoedde
[bildete], traditie-gegeven, de onmisbare wiskunde dankzij Plato, het
Latijn, omdat het ons ooit iedere vorm van Bildung gebracht had.79
Voor Wilamowitz en zijn tijdgenoten was het belang van de klassieken evident.
Nog steeds waren het teksten die waarden weerspiegelen en benadrukken die zij
als ‘eigen’ konden bestempelen. Daarmee waren de teksten automatisch
betekenisvol, ook al zijn het teksten die oorspronkelijk in een andere context
functioneerden en ook versterkers van andere waardensystemen zijn geweest.
Voor onze leerlingen en studenten ligt dat minder eenvoudig. Zoals op veel
plaatsen terug te lezen is, hebben docenten een belangrijke taak in het uitleggen
en benoemen van de waarden van klassieke teksten.80 Zonder verdere uitleg is
het lezen van Vergilius voor de leerlingen één van de vele hoepels waardoor
gesprongen moet worden op weg naar een gymnasiumdiploma. Dat is niet
anders bij de lectuur van Vondel, Racine, Shakespeare of Heine. De intrinsieke
waarde van deze teksten ontgaat de meeste leerlingen volledig. Problematischer
is dat dat niet alleen het geval is bij leerlingen, maar ook bij een aanzienlijk deel
van ouders en andere stakeholders in het voortgezet onderwijs.
Is daarmee de kans verkeken voor klassieke teksten? Een mooi
voorbeeld van hoe een taaie klassieke tekst toch weer razend populair kan
worden is de zogenaamde daf yomi-cyclus. Dit is een cyclus van ruim zeven jaar
waarbij er elke dag één daf, één bladzijde recto en verso, uit de Babylonische
Talmoed wordt bestudeerd. Nu is de Talmoed al sinds zijn ontstaan het Joodse
boek bij uitstek en is hij door vriend en vijand als zodanig geïdentificeerd. Maar
de studie van deze tekst is niet altijd even wijdverbreid geweest. De taal en de
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inhoud van de tekst zijn ingewikkeld, er zijn ook andere, latere codificaties van
de inhoud die toegankelijker zijn, zodat de studie van de Talmoed een elitaire
aangelegenheid kon worden. En als hij bestudeerd werd, dan niet in zijn geheel,
maar vooral die traktaten die het meest van belang zijn voor de dagelijkse praxis,
zoals bijvoorbeeld het traktaat Chulin dat over de koosjere slacht gaat. Maar in
1923 bracht de rabbijn Meïr Shapiro het idee naar voren om iedereen op
dezelfde dag dezelfde bladzijde te laten leren. Dit idee werd binnen de
orthodoxie enthousiast onthaald.
Nu is het op zich wel te begrijpen dat een programma voor het
bestuderen van een klassieke joodse tekst binnen een elite van orthodoxe
rabbijnen instemming ontmoet. Maar het idee van dit programma was juist niet
dat het een elitaire aangelegenheid zou worden, maar een hulpmiddel voor alle
joden. Toen na zeven en een half jaar de eerste ronde klaar was, werd de Siyum
ha-Shas, het voltooien van de cyclus, gevierd. Aantallen zijn er niet bekend, maar
of er meer dan 5000 mensen bij elkaar zijn geweest, op bijeenkomsten in Polen
en Amerika, valt de betwijfelen. Om maar een sprong te maken, bij het voltooien
van de laatste cyclus, de dertiende, op 4 januari 2020, waren er bijeenkomsten
over Israël, Europa en de Verenigde Staten, met als belangrijkste bijeenkomst
92.000 mensen in het MetLife Stadium in New York.81
Het bestuderen van de daf yomi is ongekend populair geworden. In
eerste instantie binnen de orthodoxie. Omdat de materie nogal ingewikkeld is,
werden er allerlei klasjes opgericht waar mensen vaak ’s morgens vroeg voor hun
werk in een uur of een half uur door hun daf werden geloodst. Er kwamen
telefoonnummers waar je lessen kon terugluisteren, cassettebandjes met uitleg
en al snel, met de opkomst van het internet, bronnen op het web.82 Inmiddels is
er een veelheid aan apps en sites waar honderden, zo niet duizenden
verschillende lessen te volgen zijn in alle talen en op alle niveaus.83 Maar sinds
een aantal jaren is er een groeiend aantal ‘volgers’ buiten de orthodoxie. Er is
een toenemend sentiment dat de tekst van de Talmoed niet alleen belangrijk is
voor de orthodoxie, maar (juist) ook voor liberale en zelfs niet-religieuze joden.
Steeds vaker klinkt daar dat de Talmoed een enorm belangrijk baken van Joodse
identiteit is.84
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Waarmee we terug zijn bij het uitgangspunt van deze tekst. Blijkbaar kan
een tekst van 1300 jaar oud opnieuw ongekend populair worden, als het belang
ervan maar voldoende wordt gevoeld en gedragen. In het geval van de Talmoed
is er een schat aan waarden: de tekst spreekt zelf van een intrinsieke religieuze
waarde in studie, die zeker onder de orthodoxie sterk gevoeld wordt en ook
door de tekst en de studie van de tekst wordt versterkt.85 Maar ook waarden als
identiteit, verbinding met anderen die dezelfde tekst hebben gelezen,
geschreven, geleerd, die voor minder orthodoxe en zelfs areligieuze joden
belangrijk zijn. De vraag is nu, of er een soortgelijk gevoel van urgentie gevoeld
kan worden naar andere klassieke teksten. Hoe laten wij zien dat het lezen van
klassieken niet alleen een elitair alternatief van een Sudoku is, maar een
essentieel onderdeel voor de vorming van jonge mensen, omdat zij deel
uitmaken van onze identiteit, omdat wij onszelf en onze wereld beter begrijpen
als wij deze teksten in ons opgenomen hebben.
Ons onderwijsbaken voor de toekomst, curriculum.nu, zegt niet zoveel
over het belang van klassieke teksten. Er wordt gesproken over rijke literaire
teksten, die gelegenheid bieden tot reflectie op taal, literatuur, cultuur,
identiteit.86 In theorie kunnen we daar veel kanten mee op. Maar misschien
eindigen we beter met de woorden van Wilamowitz: ‘Und Lehrer gibt es auch
immer noch, die trotz allen Richtlinien nach eigenem Können und Wollen das
Rechte richtig lehren.’87
David Kromhout is docent Klassieke Talen op Het Eligant Lyceum in Zutphen.
Hij promoveerde bij Lia in 2016 op de invloed van Synode van Dort (1619) en
de staatsgreep van Maurits op het discours van de Leidse humanisten binnen
het NWO-project ‘Dynamics of Neo-Latin and the Vernacular’. Daarna heeft
hij voor de stichting Morasha meegewerkt aan een uitgave van het zgn.
jodenreglement van Hugo de Groot, samen met wijlen dr. Adri Offenberg.
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Dit wordt prachtig verwoord in de Misjna, Pirke Avot, hoofdstuk 6; zie ook:
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Wilamowitz-Moellendorff (2013), 66.
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Oranjegevoel of Onenigheid?
De bal op de stip voor de Neerlandistiek
Inger Leemans en Frans-Willem Korsten88

‘Hier lacht de goude tijd, in lieve lustpriëelen,
Die voor geen oorloog schrikt, noch klei op klippen stuurt.’
Joost van den Vondel, ‘De Beemster’

Het middelbaar onderwijs heeft vanuit de Neerlandistiek veel aandacht
gekregen de laatste decennia. Lia van Gemert is een van de neerlandici die zich
de afgelopen jaren vol heeft ingezet voor het opnieuw ‘tot leven kussen’ van
vroegmoderne literatuur: via websites zoals Literatuurgeschiedenis.nl en UvAErfgoedlab en via de frisse nieuwe edities van oudere teksten in de reeks Tekst
in Context. Universiteit Utrecht zette een LitLab op voor moderne literatuur en
organiseerde een Olympiade, een PlusNederlandslab en een PlusNederlands
Akademie. Het heeft alles als doel: een ‘saai schoolvak achter ons laten’,
‘aansluiten bij recent onderzoek’, ‘de Nederlandse taal en cultuur weer op de
kaart zetten’. Het toevoegsel ‘lab’ is hiertoe het lokkertje voor de jeugd.
Nederlands is niet iets van de studeerkamer, het is een experimenteel
laboratorium! Op wie oefent dat laboratorium aantrekkingskracht uit? Een
websitefoto van de Olympiade Nederlands geeft het beeld:89
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Deze bijdrage is tot stand gekomen naar aanleiding van een canondiscussie georganiseerd
door NL-Lab, een nieuwe onderzoeksgroep over Nederlandse Cultuur en Identiteit van het
KNAW Humanities Cluster. Speciale dank aan NL-Lab gastonderzoeker Tessa Lobbes voor
haar inbreng over sportcultuur. Dank ook aan NL-Lab gastonderzoeker Maria Grever voor
inzichten over eerdere canondebatten (vgl.: M. Grever e.a., Controverses rond de canon.
Assen 2006).
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Bron: https://www.neerlandistiek.nl/2020/02/olympiade-en-nieuw-onderzoek-laten-ziennederlands-is-een-uitdagend-vak/
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‘Amai’, zou men op zijn Vlaams zeggen: dat ziet er niet heel divers uit; niet
multicultureel of multi-gender of multi-sociaal. Wat is hier aan de hand? Onze
diagnose: de Neerlandistiek heeft aangaande het middelbaar onderwijs een
blinde vlek ter grootte van een roze olifant. In veel van de ‘actiedocumenten’
gaat het over vmbo, havo, en vwo in algemene zin - alsof daar een collectief
lichaam van studenten zit te wachten op het razend spannende onderzoek van
de Neerlandistiek. Maar sinds de jaren tachtig van de voorgaande eeuw is het
gemeenschappelijk lichaam van leerlingen uiteengevallen in heel verschillende
groepen, zelfs als ze braaf bij elkaar in de klas zitten - gamers, jocks, babes,
vloggers, studiebollen, transgenders in diverse mixen van religie, etniciteit en
regionaliteit.
Tussen toen en nu ligt bijna een halve eeuw, tijd dus om dit feit te
onderkennen. Hoe kunnen we een meer diverse neerlandistiek ontwikkelen,
die voor verschillende soorten jongeren relevant is? Dat begint ons inziens bij
het erkennen van de instabiliteit van de categorie ‘Nederland’ en bij het open
kaart spelen over hoe betwist het idee van de Nederlandse eenheid eigenlijk is.
We kunnen dit uitleggen aan de hand van de herziene canon van
Nederland die in de zomer van 2020 werd gepresenteerd: een kennisinstrument
bedoeld om leerlingen in primair en voortgezet onderwijs basiskennis te bieden
over de ‘belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen die samen het
verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland laten zien’.
De canon is natuurlijk evenzeer een gepolitiseerd identiteitsinstrument, door de
overheid in het leven geroepen om leerlingen via een kernverhaal tot goede
Nederlandse burgers op te voeden. De canon instrumentaliseert het verleden in
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dienst van een nationale ideologie, waardoor alternatieve interpretaties van het
verleden - zoals global history, klimaatgeschiedenis, of geschiedenis van
(on)gelijkheid, minder ruimte krijgen.
Het is dan ook opmerkelijk dat commissievoorzitter James Kennedy bij
de recente presentatie benadrukte dat de canon niet als identiteitsinstrument
moet worden gezien. Zo noemde hij in de Volkskrant het toegevoegde venster
‘Oranjegevoel’ een ‘beetje luchtig’ en ‘niet politiek’. Het is mooi dat er een
venster is dat nu eens niet voor een persoon of een gebeurtenis kiest, maar voor
massacultuur en voor een gevoel. Van dit soort cultuurhistorische vensters
mogen er meer zijn in de canon. Maar hoe luchtig en niet-politiek is dit venster
werkelijk?
Het gaat eigenlijk al mis aan het begin, als het venster opent met een ahistorische generalisering door de orangistische aanhang van de stadhouders in
de Nederlandse Republiek te verbinden met nationale identificatie: ‘De kleur
raakt verbonden met de identiteit van de Nederlandse natie’. Alsof aanhang van
Oranje hetzelfde betekende als inzet voor de natie, of dat orangisten meer
invulling gaven aan natie dan hun patriots-republikeinse tegenstanders.
Vervolgens wordt het als nationaal geprojecteerde Oranjegevoel (waarvan de
leerlingen nu zullen denken dat het al eeuwenlang een breed gedeeld
verschijnsel was), verbonden met nobele kenmerken zoals vrijheidsstreven en
verzetsdrang, en met gezellige activiteiten zoals sport, spel en Koningsdag. Zo
wordt het gevoel gedepolitiseerd, impliciet, maar ook expliciet: ‘De afgelopen
jaren speelt het Oranjegevoel vooral een niet-politieke, verbindende rol’. Die
verbinding is blijkbaar hard nodig ‘in een samenleving waarin verschillen tussen
mensen en groepen steeds groter lijken te worden’. Right.
Het venster is een gemiste kans - het had kunnen leren over hoe
gevoelens kunnen worden gemobiliseerd om onder de schijn van eenheid
verschil te accepteren of te negeren. Aandacht voor massacultuur had in de
canon ruimte kunnen bieden om de identiteitsbeleving in de steeds diverser
wordende naoorlogse Nederlandse samenleving te tonen. Dat had bijvoorbeeld
gekund door het te hebben over de niet altijd zo vredelievende interacties tussen
witte Nederlanders en ‘nieuwe Nederlanders’, van Humphrey Mijnals tot Ruud
Gullit en Hakim Ziyech (die, uhm, koos voor het nationale Marokkaanse elftal).
Gelukkig verwijst het venster Oranjegevoel wel naar de Black Tulips en het
Nederlandse vrouwenelftal, maar ook hier wordt dat ‘luchtige’ oranjegevoel weer
bestempeld als ‘niet politiek’. Niet politiek? Juist op het sportveld, op de
tribunes, en op de voetbalpleintjes worden culturele en politieke identiteiten
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gecreëerd – en staan ze onder spanning. Doordat in sport veel verschillende
groepen op elkaar betrokken zijn, kan het snel tot een strijdtoneel worden. Niet
voor niets ging het debat rond Black Lives Matter in Nederland al snel over naar
een discussie over voetbal en Veronica Inside. Voetbal reduceren tot ‘gehuld in
oranje hebben we plezier’ doet de maatschappelijke en politieke functie van
sport en spel tekort.
Zelfs in het venster van Michiel de Ruyter wordt een Nederland
gepresenteerd als saamhorig en vredelievend. Ditmaal gaat het over het
historische zelfbeeld: ‘In de zeventiende eeuw stellen de bestuurders van de
kustprovincies de Republiek graag voor als een vredelievende zee- en
handelsnatie die niet graag oorlog voert. In dit zelfbeeld zijn aanvoerders op zee
de grote helden.’ In het NRC Handelsblad van 22 juni herhaalt James Kennedy
deze visie: ‘Het zegt iets over hoe men in de Republiek in de 17e eeuw bezig
was met het vormgeven van de nationale identiteit. De mensen zagen zich hier
graag als vreedzame handelaars die alleen in het uiterste geval ten strijde
trokken’. Veel historici zien dit anders. Zo stelt Judith Pollman dat Nederland
een welbewuste ‘agressive superstate’ was. En die agressieve staat liet zich ook
graag als dusdanig bewieroken door haar literatoren. Lees Vondel er nog eens
op na, die Johan Maurits van Nassau-Siegen de hemel in prijst vanwege zijn
‘huishouden’ in Brazilië: ‘Men zagh dien braven helt de Braziljaensche Reuzen
/ Verschricken met zijn knods, den Lissebonschen Taegh / De horens en het
hooft in d’andre weerelt kneuzen, / De menscheneeters stout verstooren in hun
laegh. / De wilde woestheit, langs de kust, uit schrick geweecken, / Geschoolen
in haer bosch en ruighten uit ontzagh, / Begon op zijn vertreck haer hooft weêr
op te steecken’.
Karwan Fatah Black, een van de canoncommissieleden, riep in de
Volkskrant de Nederlandse historici op om oude dooddoeners aan de kant te
zetten en opnieuw de bronnen in te duiken om het vigerende geschiedbeeld
kritisch te onderzoeken. De herziene canon maakt scherp duidelijk hoe nodig
dat is. Juist omdat deze canon primair bedoeld is voor het onderwijs, is het van
belang dat we hem blijven bekritiseren en als uitgangspunt nemen voor nieuwe
paden. Een meer kritische houding zouden we ook kunnen uitstralen bij het
presenteren van de canon: laat niet alleen de canoncommissie aan het woord,
en een leerkracht die de canon omarmt, maar nodig meteen ook andere
stemmen uit: leerlingen van alle kleuren en smaken, politici, en kritische
historici. Herschrijf het Oranjegevoel-venster en voeg een relevant venster toe:
debatcultuur. Via dat venster kunnen scholieren leren hoe Nederland historisch
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gezien is omgegaan met meervoudige perspectieven en hoe open polemieken
tot kennisvergroting kunnen leiden, of hoe we kunnen samenleven met verschil
en onenigheid.
Als toetje geven we nog een smakelijke wens mee: we kunnen vanuit de
neerlandistiek de ideologische discussie ook ombuigen en nieuwe smaken
aanbrengen, bijvoorbeeld door het verleden een veel sterkere sensorische
impuls te geven. Als we het geciteerde fragment van Vondel er nog eens bijhalen,
zal een behandeling daarvan in ideologisch correcte zin al snel doodslaan. Laten
we eerst eens navoelen, doorvoelen, met hoeveel smaak en hoeveel visueel en
sensorisch spektakel hier de loftrompet wordt gezongen. Een substantieel deel
van de middelbare scholieren heeft een uitstekend ontwikkeld gevoel voor
geweldsverbeelding; een groot gedeelte van hun game-gedrag gaat eraan op.
Meer in het algemeen zijn de zestiende en zeventiende eeuw een schatkamer
van smaakverschillen, op cultureel, sociaal, politiek en religieus vlak, en op al
die vlakken sensorisch uitbundig. De Nederlandse geschiedenis bewijst dat
mensen die elkaar niet konden luchten of zien toch goed konden samenleven.
De nationalistische terreur van de negentiende eeuw die nu weer met zoveel
gusto wordt beleden, is precies dat: een terreur die moet leiden tot één smaak
en geen verschil. Allemaal vrolijk Oranje. Wie een kleurrijk, smakelijk, heftig,
verschillend, tegenstrijdig Nederland zoekt, hoeft alleen maar een gemiddelde
klas in Nederland binnen te lopen. Laat de Neerlandistiek daar recht aan gaan
doen. Het is hoog tijd.
Frans-Willem Korsten is bijzonder hoogleraar Literatuur en Samenleving aan
de Erasmus School of Philosophy en is verbonden aan het Leiden Institute for
the Arts in Society. Hij publiceerde ruimschoots over de Nederlandse barok en
richt zich thans op het interdisciplinaire veld van literatuur en recht. Hij
studeerde Nederlands in Utrecht in hetzelfde jaar als Lia van Gemert.
Inger Leemans is hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit
Amsterdam (VU) en directeur van NL-Lab, een nieuwe onderzoeksgroep die
zich bezighoudt met Nederlandse cultuur en identiteit aan het KNAW
Humanities Cluster. Haar onderzoek richt zich op vroegmoderne
cultuurgeschiedenis (1500-1850), de geschiedenis van emoties en het lichaam,
de geschiedenis van kennis en digital humanities.
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Een Sara B om verliefd op te worden
Oeds van Middelkoop

In Het web van wereldliteratuur (2007) stelde literatuurgoeroe Pieter Steinz
beschroomd vast dat hijzelf het enthousiasme voor Wolff en Dekens
meesterwerk De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) enigszins was
kwijtgeraakt, hoewel hij het ooit met plezier las. Iemand zou deze ‘superieure
soap’ eens moeten hertalen, moderniseren, toelichten en eventueel inkorten,
zodat die ook weer levensvatbaar zou kunnen zijn voor nieuwe generaties, aldus
Steinz.90 Ook Lotte Jensen stelt in De Leeslijst (2015) een zekere gedateerdheid
vast: Sara Burgerhart kent zo’n sterke moraal dat moderne lezers daarvan hinder
kunnen ondervinden.91 Jensen zal zich als lid van de Commissie Herijking
Canon van Nederland niettemin hebben hardgemaakt voor deze klassieker,
want Sara Burgerhart werd in juni 2020 ondanks de leeshandicaps opgenomen
in de herziene Geschiedeniscanon.
Het Tekst in Context-deel Sara B, een rebelse vrouw uit de Verlichting,
in 2012 bezorgd door Lia van Gemert, Karel Bostoen en Marleen de Vries,
voorziet volledig in de door Steinz beschreven behoefte aan een hertaalde,
gecontextualiseerde en gerevitaliseerde Sara Burgerhart. Wie een originele, niethertaalde uitgave van de roman openslaat, zal iets van Steinz’ verbazing ervaren:
wat een ingewikkeld Nederlands, zulk complex leeswerk was dit toch niet? Het
was toch zo’n geestig boek? Ja, maar ons moderne leven is inmiddels sneller
geworden, opvattingen zijn veranderd, taalgebruik is sinds de laatste ontmoeting
met deze tekst verder doorontwikkeld… ondanks alle leeservaring moeten we
hard werken om van de oorspronkelijke tekst met al zijn details, spitsvondigheid
en betekenispotentieel te kunnen genieten. Als dit al voor ervaren lezers geldt,
dan helemaal voor middelbareschoolleerlingen: het Tekst in Context-deel Sara
B is daarom niets minder dan de ontsluiting van de roman voor een nieuw
publiek.
Verantwoorde aanpassing van zo’n klassieker is monnikenwerk:
tekstbetekenissen, karakteristieke personages, representaties van culturele en
90
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Steinz (2007), 30-31.
Jensen (2015), 145.
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maatschappelijke denkbeelden, rake typeringen en boven alles de humor van
Wolff en Deken zijn zeker te ‘restaureren’, maar hoe leuk blijft een grap over
het modieuze maar holle Franse taaltje van een petit-maître als die eerst moet
worden uitgelegd, welke consequenties heeft het maken van coupures en wat
doet het weglaten van 13 van de 24 personages met het verhaal? En misschien
de moeilijkste kwestie: hoe kan een moderne lezer nog ervaren dat deze roman
ooit een vernieuwende en emancipatoire functie vervulde ten aanzien van de
positie van de vrouw – een belangrijke reden om het werk in de
Geschiedeniscanon op te nemen – als de auteurs weliswaar stellen dat ‘juist
vrouwen een grote verantwoordelijkheid hadden in de verlichte maatschappij
die [hen] voor ogen stond,’ maar ook benadrukken dat vrouwen vooral ‘als
moeder en als echtgenote de steunpilaren van de samenleving zijn’?92 De
samenstellers van de TiC-uitgave hebben deze laatste, door de tijd ingehaalde
opvatting van Wolff en Deken niet vermeden – we citeerden Van Gemert c.s.
zojuist letterlijk – maar desondanks weten zij Sara te presenteren als een
moderne, zelfbewuste jonge vrouw die niet onderdoet voor de mannen in haar
omgeving. Dat is een verdienste. Bovendien blijven Wolff en Deken zelf de
gevatte stilisten die de talloze ‘typetjes’ in Sara’s sociale omgeving met een vette
knipoog portretteren.
Dat de uitgave goed gelukt is, ligt onder meer aan de hogere kunst van
het weglaten. Een typische paradox: de roman maakt meer indruk terwijl er juist
dingen uit zijn verdwenen. Zo is de afwezigheid van de Voorrede een
verademing, vreemd genoeg juist bij eerste oriëntatie op de roman, terwijl die
tekst toch meteen de doelstellingen van Wolff en Deken zou duidelijk maken:
‘Nederlandsche Juffers’ moeten zich niet ‘in gevaar [laten] brengen om […] door
een overmaat aan levendigheid en eene daar uit ontstaande drift tot
verstrooiende vermaken […] zich in de allerdroevigste rampen te storten’. 93 Dit
is een handig fragment in een literatuurgeschiedenisles: de docent illustreert
daarmee direct het ‘in essentie didactische doel van veel Verlichte
prozaliteratuur’ (aldus een weinig inspirerend citaat uit een veelgebruikt
schoolboek).94 Maar wanneer de tekstinhoud centraal staat, dan is die Voorrede
juist onhandig: de aanhef sluit ten onrechte mannelijke lezers uit, terwijl niet
alleen juffers, maar ‘iedereen in deze roman iets belangrijks leert: jong, oud,
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man, vrouw’.95 Ook al was de specifieke aandacht voor een vrouwelijk
lezerspubliek in 1782 vernieuwend,96 de gemoderniseerde tekst moet snel
duidelijk maken dat iedere lezer, ongeacht de sekse, tot de doelgroep behoort;
anders is het publiek vertrokken.
Zonder Voorrede missen we ook Sara’s naïeve stelregel ‘Als ik u
bedroog, dan zou ik eerst zelf bedrogen moeten worden en wie ter wereld kan
er nu belang bij hebben om mij te bedriegen.’97 Maar het TiC-hoofdstukje Overal
verraad, aangevuld met de bekende ‘blauwe pagina’s’ met contextinformatie, laat
evenzeer zien dat ieder mens, het weesmeisje Sara maar ook de lezer zelf, zich
voor een grote opgave geplaatst zou zien als zelfs directe familieleden en
huisgenoten onbetrouwbaar blijken.98 De boodschap om waakzaam te zijn en
andermans intenties niet blind te vertrouwen blijft overeind en bereikt nu alle
lezers. Dat is waardevol, zeker in een tijd waarin leerlingen moeten leren hun
online privacy te beschermen in plaats van schouderophalend te beweren dat ze
niets te verbergen hebben…
Moderne lezers begrijpen direct, zodra ze Sara’s ontgoochelde verslag
van de poging tot aanranding door haar ‘vriend’ R. lezen, wat zij in hoog tempo
heeft bijgeleerd. Ook wordt de onverbeterlijkheid van haar aristocratische
belager duidelijk. Onderwijsdoelen die de Canoncommissie onlangs
formuleerde bij de keuze voor deze roman, zoals reflectie op ‘de historische
ontwikkeling van het denken over gelijke rechten voor vrouwen’, of een
klassengesprek ‘over het onderzoeken van je eigen identiteit en de
moeilijkheden die je daarbij kunt tegenkomen’ 99 liggen met deze TiC-uitgave
binnen handbereik: de opdrachten bij de hoofdstukjes Verleiding en Over
opvoeding nodigen daartoe uit.
Ingewikkelder wordt zo’n klassengesprek als het gaat over de
maatschappelijke rol van de vrouw. Juliana Cornelia de Lannoy noteert in het
door Lia van Gemert bezorgde Aan mijn geest (1776) een gelijk spel in de
poëtische tweestrijd tussen een ‘Ik’, die de ultieme maatschappelijke rol van de
vrouw beperkt tot die van moeder en echtgenote, en haar ‘Geest’, die het belang
van studie en zelfontplooiing voor vrouwen bepleit en stelt dat huwelijk noch
moederschap daardoor gehinderd wordt.100 Wolff en Deken daarentegen,
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stoppen in Sara Burgerhart die Geest terug in de fles. Veel moderne lezers
zullen dan uitloggen: deze morele boodschap heeft afgedaan. Het is daarom
goed dat bijvoorbeeld brief 163 van Sara aan haar hospita mevrouw Buigzaam
in de TiC-uitgave is ingekort. De volgende passage lijkt immers niet te
‘verkopen’:
‘Mijn man is inderdaad mijn leermeester. Hij vormt mijn hart en mijn
verstand; en wat wordt voor mij niet bevattelijk, daar mijn dierbaarste
vriend, met al de tederheid eens echtgenoots, mij onderwijst?’
We zouden leerlingen wel kunnen aanmoedigen zulke passages kritisch te
bevragen. Als Sara mevrouw Buigzaam vraagt niet te twijfelen aan haar
beweegredenen om te trouwen – vrij in haar keuze voor Hendrik Edeling èn uit
plichtsbesef? 101 –, zien we dan een Verlicht-rationele belangenafweging of zien
we een verstandshuwelijk? Die vraag zou ik vwo5-leerlingen wel willen
voorleggen.
Oeds van Middelkoop (1968) is promovendus bij Lia van Gemert (UvA) en
Erwin Mantingh (UU) en is docent Nederlands aan het Hermann Wesselink
College te Amstelveen. Hij ontwerpt en test een nieuwe, op leren onderzoeken
gerichte didactiek voor het lezen van literair-historische teksten in v5.
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SB
Sara B. en de briefroman ten tijde van Corona
Marco Prandoni

Eén van de eerste boeken die na de lockdown in Italië zijn verschenen, is Trio
van Dacia Maraini (Rizzoli), een historische briefroman die speelt in de
Siciliaanse stad Messina tijdens de pestepidemie van 1743. De hoofdpersonen
Agata en Annuzza proberen aan hun isolement te ontsnappen door brieven aan
elkaar te sturen. Dat ze beiden verliefd op Girolamo zijn, staat hun vriendschap
niet in de weg. Deze roman van feministe Maraini zou weliswaar niet slagen voor
de zogenaamde Bechdel Test – komen er in een bepaalde roman / film minstens
twee vrouwen voor, die met elkaar over een ander onderwerp praten dan
‘mannen’? – en pendelt een beetje saai heen en weer tussen de twee
correspondenten, maar toch is wat ze doet ook subtiel. Want met deze literaire
vorm geeft haar roman stem aan de behoefte aan communicatie die velen, fysiek
afgesneden van de buitenwereld maar steeds op zoek naar nieuwe manieren om
daarmee in contact te blijven, tijdens een lockdown kunnen voelen.
Een briefroman die wel glanzend voor de Bechdel Test zou slagen is
Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken. Het toeval wil dat juist deze
klassieker op het programma stond van de cursus Nederlands 2 in Bologna toen
de pandemie uitbrak. We lazen en vertaalden uit de Tekst in Context-editie,
bezorgd door Marleen de Vries, Karel Bostoen en Lia van Gemert: Sara B., een
rebelse vrouw uit de Verlichting (AUP, 2012). Naar mijn idee, het beste deel
van de reeks. De thematische indeling van de hoofdstukken – vriendschap,
liefde, list & bedrog, huwelijk enz. – biedt de mogelijkheid tot interessante,
gerichte literair-historische uitstapjes zonder afbreuk te doen aan de complexe
opzet van de roman of aan zijn spanningsboog. Studenten konden de hertaalde
tekst zonder al te veel moeite begrijpen. Ze reageerden verrast, vervolgens
geamuseerd en uiteindelijk geboeid.
De deelnemers, een tiental, waren buitengewoon gemotiveerde
twintigjarigen, dus ongeveer leeftijdgenoten van Sara. Vanaf het eerste jaar al was
dit een hechte groep geworden. De banden werden nog sterker aangehaald
tijdens het thuis-isolement, een periode waarin studenten zich soms
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vastklampten aan colleges: één van de weinig richtpunten in een routine op losse
schroeven. Al deze elementen brachten me op het idee om studenten te vragen
of ze bereid waren een extra schrijfopdracht te doen: in tweetallen (of alleen)
zelf aan de slag gaan met een minibriefroman. Dat wilden ze graag proberen.
Gewapend met enige voorkennis over de kenmerken van epistolariteit in fictie
– mooi uiteengezet door Jörgen Apperloo in zijn Youtubekanaal Vlogboek
(aflevering De Nederlandse roman in de 18e eeuw) – konden zij hun
experimenteerdrift botvieren. In de nabespreking vertelden ze over uren appen
en (video)bellen met elkaar om plots, personages, thema’s, formele aspecten te
bespreken.
Een enkeling daargelaten, voelden zij geen behoefte aan een verteller.
Ook wilden de meesten gebruik maken van eigentijdse media. Twee koppels
studenten (Francesca L. & Greta en Samuele & Veronica) wilden echter ook
ouderwetse papieren brieven opnemen in hun korte romans en bedachten
daartoe de volgende truc: een in een ouwe doos teruggevonden brief met
geheimen van de moeders van de hoofdrolspeelsters (Suze Bram (SB!) en Julie
genaamd), aangaande respectievelijk een verkrachting en een one night stand.
Via deze weg komen ze eindelijk te weten wie hun biologische vader is, met
ingrijpende gevolgen voor hun leven.
Hilarisch is het trucje waar Giacomo & Stefania hun toevlucht toe namen
in hun briefwisseling tussen een Nederlands meisje dat in Rome Erasmusstudente is en haar broer:
Lieve Jan, verrassing! Ik weet dat het raar is, een e-mail van je zusje
krijgen, maar ik heb mijn telefoon – nogmaals – gebroken. Deze keer,
zijn de Italianen verantwoordelijk. Nee, dit Italiaanse koffiezetapparaat!
Ik had het aangezet, en na een paar minuutjes begon ik brandlucht te
ruiken. Natuurlijk liet ik de telefoon vallen en redde ik het hele gebouw
van een explosie. Een echte heldin, ja.
Moeder en zoon in Jerry’s roman kiezen ervoor om elkaar ouderwetse brieven
te versturen: tijdens de pandemie wijkt de moeder uit naar haar geboortestreek
op Sicilië, terwijl haar zoon, die arts is, in Den Bosch tegen het virus vecht.
‘Sommige moeders zullen bidden voor hun kinderen, ik wil liever schrijven. Het
zijn beide spirituele oefeningen’, aldus de moeder. Als haar zoon zelf op de ICafdeling terechtkomt, krijgt zij een officiële e-mail van het Jeroen Bosch
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Ziekenhuis. Haar brieven worden hem vervolgens voorgelezen: een
eenrichtingsverkeer.
E-mail bleek door de studenten als minder vertrouwelijk, en dus
moeilijker bruikbaar, communicatiemiddel gezien te worden, eigenlijk alleen te
gebruiken in formelere situaties. Francesca L. & Greta kozen ervoor om Suze
Bram, die in Edinburgh op Erasmus is, via e-mail te laten communiceren met
haar tante, iemand van een oudere generatie dus, terwijl ze met haar vriendinnen
WhatsApp gebruikt, en Twitter om haar meningen te ventileren of om over
haar gemoedstoestand te praten:
@suzemettaylorswift
Gevoelens: heel aso, moe, bezorgd enz.
6:09 PM · 10 jan 2020 ·Twitter Web App
Uitsluitend uit screenshots van chats – en een enkele mail – bestaat de
indrukwekkende tekst van Alessia & Arianna: meerdere parallelle chatrooms
waaraan een tiental vrienden deelnemen in steeds veranderende
samenstellingen. Want deze studenten zijn ethische hackers (‘kennissoldaten’)
met een missie – fake news uit het web halen – en ze zijn er niet zeker van dat
iedereen in hun groep te vertrouwen is:
[10/03 - 02.02] Pepijn: Mogen we tenminste weten wie de infiltrant is?
[10/03 - 02.03] Pepijn: Is de mol in deze chat?
[10/03 - 02.03] Fienna: @Pepijn onwaarschijnlijk
[10/03 - 02.03] Pepijn: @Fienna of ben jij het?
[10/03 - 02.04] Veerle: Hoe weten we dat jullie niet liegen?
[10/03 - 02.04] Arizona: Veerle heeft gelijk. Waarom zouden we de
informatie niet geloven die op het web verschijnt?
[10/03 - 02.04] Arizona: Hebben jullie bewijzen?
Ik heb het vermoeden dat deze roman tevens een sleutelroman is, à la Het
bureau, en dat studenten zich kostelijk geamuseerd hebben zichzelf en anderen
van de studentengroep te herkennen in de personages. Vriendschap en familie
spelen een grote rol in deze fictionele schrijfproducten, liefde haast geen enkele:
de geborgenheid van familie en de loyaliteit van vriendschap worden verkozen
boven de exclusiviteit van liefde, zoals in Maraini’s Trio (en in de achttiende
eeuw door bijvoorbeeld Belle van Zuylen). De chats van Alessia & Arianna zijn
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bovendien een leuk staaltje van hoe studenten in het echt met elkaar
communiceerden tijdens de lockdown, vóór, na en ongetwijfeld ook tijdens de
videolessen. Met veel plaagstoten en humor, maar ook met een groeiende
verontrusting over de loop van de pandemie en de verregaande ontlichaming
van veel aspecten van het leven – de dreiging van een technologische dystopie
waar ze zich met een flinke dosis idealisme tegen verzetten.
Eenzelfde preoccupatie en idealisme spreken uit de roman van Jerry over de
arts die zich opoffert voor zijn patiënten, en uit die van Giacomo & Stefania
waarin het Erasmusmeisje uit Nederland verwikkeld raakt in massabetogen van
Italiaanse jongeren die tegen de maatschappelijke en economische malaise
protesteren, met een tragische afloop.
De briefroman van Francesca B. & Pietro kaart o.a. klimaatverandering
aan, maar op een spitsvondige, ironische wijze. Hun briefroman wordt
vermengd met ingrediënten van science fiction. Een man publiceert de
briefwisseling tussen zijn spoorloos verdwenen oom Nick Jos Postduiff, een
hoogleraar in de natuurkunde, en een mysterieuze vreemdeling. Vlak vóór de
milleunniumwisseling had zijn oom een tijdmachine uitgevonden waardoor hij
een correspondentie begon met een professor oudheidkunde uit de toekomst.
De laatste viel het leren van het Nederlands, ‘een oude taal’, bijzonder zwaar,
want ‘tijdens deze ongeveer duizend jaar heeft de moderne taal zich van het
zware gewicht van de fonetiek, de morfologie en de syntaxis bevrijd. Onze taal
bestaat uit alleen maar één woord dat, afhankelijk van de communicatiecontext,
de stemintonatie en de gevoelens van de sprekers, alle complexe boodschappen
kan uitdrukken: Olca-Coca’. Uiteindelijk verdwijnt professor Postduiff de
toekomst in.
In het voorjaar van 2021 zullen enkele van deze studenten een semester
in Nederland of Vlaanderen doorbrengen – naar we mogen hopen fysiek en niet
slechts virtueel: Arianna in Utrecht, Francesca L. en Jerry in Leiden, Stefania in
Leuven, Giacomo die inmiddels klaar is met zijn studie landbouwkunde (voor
hem was Nederlands een keuzevak) in een boerderij ergens in Zuid-Holland. Ik
hoop dat ze hetzelfde enthousiaste, hartverwarmende onthaal zullen krijgen als
ikzelf destijds, nadat ik een Nederlandse professor een mailtje had gestuurd.
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Marco Prandoni is docent-onderzoeker Nederlandse taal en cultuur aan de
Universiteit van Bologna. Recente boeken: (met Roberto Dagnino), Cultura
letteraria neerlandese (Hoepli, 2020); (met Marijke Meijer Drees en Rita
Schlusemann), De glans van Vondels Lucifer. Opvoeren, vertalen, herinneren
(AUP, 2018); (met Simona Brunetti) Joost van den Vondels Gysbreght van
Aemstel: kritische editie, Italiaanse vertaling, opstellen (Edizioni di Pagina,
2018).
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3. Een groot podium
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Bredero’s taal weer laten klinken!
Vastert van Aardenne

Op mijn middelbare school kreeg ik les van een zeer enthousiaste leraar
Nederlands. Hij sprak net zo bevlogen over koppelwerkwoorden als over
Vondel of de Tachtigers. Toen hij Bredero’s Klucht van de Molenaar
behandelde, raadde hij ons aan die tekst toch vooral thuis hardop te lezen.
Blijkbaar was er geen tijd genoeg om dit klassikaal te doen. Er waren natuurlijk
nog meer schrijvers in Literatuur, geschiedenis en bloemlezing van Lodewick
die om aandacht vroegen.
In mijn jongenskamer genoot ik van de ontdekkingsreis die het lezen van
Bredero’s tekst voor mij was. Al die onbekende, prachtige woorden en
uitdrukkingen! Deze taal was zo heerlijk volks, levendig en brutaal, maar
tegelijkertijd gevat in een vaak dwingend metrum en rijm. De tekst die ik hardop
las kwam uit een andere wereld, maar leek op een vreemde manier toch heel
vertrouwd.
In de tijd daarna werd mijn aandacht weer opgeslorpt door andere
zaken. Jaren verstreken waarin ik niet met Bredero bezig was. Op de
Toneelacademie speelde ik wel Vondel, maar geen Bredero. Tot ik eind jaren
negentig de tekst van De Klucht van de Molenaar weer onder ogen kreeg. Het
enthousiasme borrelde weer bij mij op. Dit moest gespeeld worden! Deze taal
moest klinken! Ik vroeg regisseur Victor van Swaay en acteurs Marieke de Kruijf,
Celia van den Boogert en Jérôme Reehuis en we gingen aan de slag. We spraken
ons spaargeld aan en wilden de voorstelling vijf keer in Amsterdam spelen.
Inmiddels is deze voorstelling al bijna 200 keer gespeeld!
De groep spelers van Theatergroep De Kale bleef bij elkaar en we
maakten nog meer voorstellingen die uitgingen van oorspronkelijke
zeventiende-eeuwse teksten: Warenar, De Klucht van de Koe, Beroyde Student.
We speelden die voorstellingen met veel plezier en overgave. We bouwden een
vaste groep liefhebbers op en enkele docenten Nederlands bezochten onze
voorstellingen elk jaar met hun leerlingen. We hadden een duidelijke lijn te
pakken om de zeventiende-eeuwse stukken te spelen en toch was het soms
moeilijk gemotiveerd te blijven om deze teksten weer onder de aandacht te
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brengen. Theaters programmeerden ons maar mondjesmaat en onze subsidieaanvragen bij de fondsen werden maar zelden gehonoreerd. Dat waren de
momenten waarop wij ons afvroegen waarom wij dit toch per se wilden spelen,
waarom wij ons zo voor deze teksten inzetten.
Dit soort momenten van twijfel duurden echter nooit lang, want wij
wisten ons al vroeg gesteund door Lia van Gemert en Jeroen Jansen! Ik weet
niet meer precies wanneer en hoe die samenwerking is begonnen, maar ik weet
wel dat wij daar veel aan hebben gehad! Zij brachten nieuwe teksten onder onze
aandacht, adviseerden ons over tekstaanpassingen en coupures, gaven
inleidingen bij onze (lees-)voorstellingen, kwamen met de studenten naar onze
voorstellingen, nodigden ons uit van tevoren met de studenten over de
voorstelling te komen praten, etc. Door deze samenwerking kregen wij het
gevoel er niet alleen voor te staan. Wij kregen de bevestiging dat onze
voorstellingen waardevol en belangrijk waren.
In 2018 vierden we de 400ste sterfdag van Bredero. Al maanden daarvoor
was met de organisatie begonnen. Stichting Bredero 2018 werd opgericht.
Drijvende krachten achter deze organisatie waren Lia van Gemert en Maarten
Biermans. Mooie plannen, die Bredero landelijke aandacht zouden moeten
geven, kwamen op tafel. Niet al deze plannen zijn uiteindelijk verwezenlijkt, want
ook hier merkten we dat de interesse in historische letterkunde in Nederland
helaas niet breed gedragen wordt. Op een bepaald moment was er zelfs zo
weinig medewerking dat het leek of een Bredero-viering helemaal niet door zou
kunnen gaan.
Dat er toch een prachtige Bredero-viering kwam is voor een heel groot
deel aan jou te danken, Lia! In plaats van bij de pakken neer te zitten, zette jij je
schouders er nog eens onder. Als iemand verzuchtte: ‘Ach, de mensen
interesseren zich niet voor Bredero, de meesten kennen hem niet eens’,
antwoordde jij: ‘En dat is nou juist de reden waarom we dit doen! De mensen
moeten hem leren kennen!’. En zo is het! Jij hebt er altijd veel aan gedaan om
de zeventiende-eeuwse teksten niet alleen te bestuderen, maar om ze ook
bereikbaar te maken voor een breed publiek. Voor toneelteksten betekent dat
dat ze op de een of andere manier gespeeld moeten worden. Daarin hebben wij
elkaar gevonden. En heb je mij enorm geïnspireerd! Ik hoop van harte dat wij
elkaar in de toekomst kunnen blijven inspireren.
Vastert van Aardenne is acteur en artistiek leider bij Theatergroep De Kale.
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De schelmenstreken van Reinaert de Vos:
een bewerking van Van den vos Reynaerde
in woord en beeld
Bart Besamusca

Zoals je weet, beste Lia, is de dertiende-eeuwse Middelnederlandse
dierenroman Van den vos Reynaerde heel vaak ingezet om bij hedendaagse
lezers interesse voor historische literatuur op te wekken. De tekst blijkt bij uitstek
geschikt te zijn om telkens maar weer door nieuwe generaties gewaardeerd te
worden. Tamelijk recente voorbeelden hiervan zijn de goed ontvangen
versvertalingen in modern Nederlands van de hand van Ard Posthuma, met
tekeningen van Mance Post (Amsterdam: Atheneum–Polak & Van Gennep,
2008), en van Karel Eykman, geïllustreerd door Sylvia Weve (Amsterdam:
Prometheus, 2008). Laatstgenoemde illustrator heeft ook bijgedragen aan het
boek dat ik je hier graag aanbeveel. De schelmenstreken van Reinaert de Vos,
dat in 2018 met steun van het Nederlands Letterenfonds gepubliceerd werd en
een onmiddellijk verkoopsucces werd, is in mijn ogen een welhaast perfect
voorbeeld van de wijze waarop een historische tekst in onze maatschappij kan
circuleren.
De aantrekkingskracht van De schelmenstreken van Reinaert de Vos
berust op twee pijlers. In de eerste plaats is de prozabewerking van Koos
Meinderts zeer geslaagd. Eerder schreef hij samen met Harrie Jekkers
liedteksten voor het Klein Orkest, die zo speels en inventief zijn dat ze door mijn
kinderen feilloos en proestend van het lachen meegezongen konden worden.
Ook De schelmenstreken van Reinaert de Vos getuigt van Meinderts
formidabele verteltalent en van zijn vermogen om te vermaken. Ik geef één
voorbeeld. In Van den vos Reynaerde klaagt het hondje Courtois in het Frans
‘hoet so arem was wijleneere / dat alles goets en hadde meere / in eenen winter,
in eene vorst, / dan alleene eene worst / ende hem Reynaert, die felle man, / die
selve worst stal ende nam’ (vs. 101–106 in de editie die André Bouwman en ik
in 2009 bij Amsterdam University Press gepubliceerd hebben). Dit maakt
Meinderts er van:
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‘Van de week heeft hij op klaarlichte dag een saucisson van me gestolen.’
‘Een sauciwatte?’
‘Een saucisson! Een peperdure Franse worst.’ (p. 2)
Meinderts heeft Willems vertellerstekst puntig omgezet in een dialoog, volgens
het bekende schrijfadvies ‘show, don’t tell’. Meesterlijk toont hij de eigendunk
van het hondje.
De tweede troef die in De schelmenstreken van Reinaert de Vos
bekwaam uitgespeeld wordt, betreft de illustraties. In afwijking van wat
gebruikelijk is, hebben niet minder dan achttien illustratoren aan dit boek
meegewerkt. Ieder van hen heeft één van de hoofdstukken die Meinderts
onderscheiden heeft van een paginagrote tekening voorzien. Wat een plezier is
het om te bekijken welke verhaalelementen verbeeld worden, welke details
benadrukt worden en welke spelletjes met de kijker gespeeld worden. Ook hier
volsta ik met één voorbeeld. Annette Fienieg illustreerde de episode waarin
Bruun de beer als bode van de koning op weg is naar de verblijfplaats van
Reynaert (p. 6). Zoals G.-H. Arendt in zijn studie Die satirische Struktur des
mittelniederländischen Tierepos “Van den vos Reynaerde” (Köln, 1965)
betoogd heeft, kan de lezer zien aankomen dat de beer zo zijn ondergang
tegemoet gaat, want het terrein van de vos bestaat uit ‘pade […] crom ende
menichfoude’ (vs. 505-506). De illustrator heeft deze duiding ingenieus in beeld
gevat door de bomen het uiterlijk van vossenstaarten te geven.
Lia, het zij je gegund om je de komende jaren bezig te houden met historische
literatuur in relatie tot hedendaagse lezers. Dan zul je vast Van den vos
Reynaerde niet negeren. Het ga je goed!
Bart Besamusca is hoogleraar Middelnederlandse tekstcultuur in internationaal
perspectief. Hij leidt thans het NWO-project The Multilingual Dynamics of the
Literary Culture of Medieval Flanders, ca 1200 – ca 1500.
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Mond op Mond, een open laboratorium voor
zeventiende-eeuwse theaterpraktijk
Imre Besanger

Op 10 november 2017 speelde Theater Kwast in de Amsterdamse
Uilenburgersjoel de tragedie Hester van Johannes Serwouters. Er werden
opnames gemaakt voor een VPRO radiodocumentaire. De zaal zat vol, ondanks
dat we pas laat hadden kunnen communiceren dat er een nieuwe Mond op
Mond-sessie aankwam. De zaal zat vol met een harde kern, die bijna geen Mond
op Mond mist. Toch legde ik aan het publiek uit wat Mond op Mond is. In één
dag een stuk uit de zeventiende eeuw instuderen en ’s avonds met script in de
hand voor publiek: een snelkookpan, een experiment, een open theaterlab. Het
was de negentiende editie. Hierna zou de Gijsbreght van Aemstel op ons pad
komen en balden we alles wat we geleerd hadden samen in Vondels beroemde
tragedie. In dit artikel wil ik kort ingaan op de vraag waarom we met Mond op
Mond begonnen zijn en vervolgens nog korter wat het ons geleerd heeft over
tekstbegrip bij publiek en acteurs. Dit stuk is daarmee de aanzet tot een langer
artikel over de oogst van Mond op Mond.
Na de Theater Kwast-productie Geeraerdt van Velsen in 2009 was ons
één ding duidelijk over het spelen van Nederlands vroegmodern theater: de tekst
werpt zo veel speltechnische vragen op voor de spelers en regie, dat het
noodzakelijk is om meer te weten van de zeventiende-eeuws theaterpraktijk om
goede keuze te maken op dramaturgisch vlak. In die P.C. Hooft-productie
waren al bewust enkele keuzes op dat vlak gemaakt. Ten eerste: niet streven naar
realisme, want dat kon men in de Amsterdamse rederijkerskamer De Eglentier
in 1612 absoluut niet waarmaken.102 Ten tweede: zoeken naar de interactie met
het publiek, waarvan we weten dat die bestond in de rederijkerskamers103 en later
de Schouburgh. Ten derde: speel wat er staat en kies soms voor polytopische
oplossingen om dit uit te beelden.104 Tenslotte: maak muziek een integraal
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onderdeel van de voorstelling.105 Het voelde alsof we pas aan het begin stonden
van deze ontdekkingstocht. Wilden we meer weten, dan moesten we veel meer
stukken spelen.
Toen ik in 2012 Shakespeare’s Globe in Londen bezocht en aldaar de
shop leegkocht met allerhande literatuur over de zoektocht naar ‘the original
practices’ van het Elizabethaans theater, stuitte ik op Shakespeare’s Globe. A
Theatrical Experiment. De bundel bood een praktijkgericht inkijkje in de
totstandkoming van deze Shakespearetempel.106 Vragen over het creëren van
een vroegmoderne publieksdynamiek, oftewel ‘democratising the audience’,
waren daar al uitgedacht en getest.107 Nou heeft elke theatermaker zijn frustraties,
ook deze Angelsaksische snoepwinkel van het vroegmodern theater, want
‘Of the thousands of plays that were written for professional theatre
companies between 1576 and 1642, some 470 survive to add those of
Shakespeare. The majority of these plays are rarely published or read,
let alone dug out from the graveyard of the bookshelf to have life
breathed into them again by performance’.108
Hiervoor ontwikkelde The Globe de serie Read not Dead. In Read not Dead
worden stukken in één dag ingestudeerd en gaan acteurs met script in de hand
dezelfde dag op voor publiek. Een van de meest pregnante conclusies die uit
deze sessies getrokken werd, was dat niet alleen Shakespeare speelbaar is, maar
dat vele van zijn tijdgenoten hem evenaren en wellicht zelfs voorbijstreven én dat
het voor een beter begrip van het spelen van Shakespeare ontzettend belangrijk
is, om te kijken naar het werk van zijn tijdgenoten.109 Ik voelde meteen, dit was
dé vorm om vlieguren te maken en zo te leren hoe we het Nederlandse
vroegmoderne theaterrepertoire moeten spelen. Rond het repertoire uit de
zeventiende eeuw hangt in Nederland vaak de overtuiging dat het moeilijk of
onspeelbaar is. De ambitie was om dit vooroordeel te logenstraffen.
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Mond op Mond in actie: tableau vivant uit de tragedie Herstelde Hongers-dwang (1660) van de
Haarlemse rederijker Steven vander Lust. Foto: Ideact, Robert de Leeuw.

Bij de conceptontwikkeling van Mond op Mond was er één horde, die meteen
genomen moest worden en die verschilde van de Londense praktijk:
Shakespeares Engels ligt veel dichter bij modern Engels dan Vondels
Nederlands bij modern Nederlands. Kortom, de afstand in taal is veel groter.
De oplossing was relatief eenvoudig: scènes worden in- en/of uitgeleid in
modern Nederlands. Om zo de muur van taal te slechten. Dit betekent in de
praktijk: vooraf aan een scène de clou weggeven. Nou zou dit het kijkplezier en
de spanningsboog voor het publiek behoorlijk kunnen verpesten. Het
omgekeerde bleek waar. Juist beter begrip leidde tot een grotere betrokkenheid
en betere inleving. Het meest extreme voorbeeld daarvan vond wat mij betreft
plaats bij onze opvoering van Treur-spel van de moordt, begaen aen Wilhelm
by der gratie Gods, prince van Oraengien van Gijsbrecht van Hogendorp. In dit
stuk over de moord op Willem van Oranje is de scène waar alles om draait
uiteraard de moordscène. Deze werd dan ook met veel bombarie aangekondigd.
In Mond op Mond spelen we zonder rekwisieten, decors of kostuum en dus
moet alle overtuigingskracht uit de acteurs komen. In de moordscène stak acteur
Marius Bruijn – in de rol van Balthasar Gerards – twee vingers uit om daarmee
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onder het luid uitroepen van ‘Pang!’ de vader des vaderlands naar het eeuwige
te knallen. Er ging een schok door de zaal. Na afloop stelden meerdere mensen
uit het publiek dat, ondanks de aankondiging, de moord als een verrassing
kwam. Door het spel leefden ze toch mee met Willem en Balthasar en hoopten
daarom oprecht dat Balthasar ervan af zou zien. Hierna was iedere vrees om het
publiek vooraf te veel informatie te geven voorgoed verdwenen.
De acteurs die meespelen in deze snelkookpansessies hebben geen van
allen een achtergrond in historisch theater of historische letterkunde en zijn dus
slecht bekend met vroegmodern Nederlands. Totdat vijf uur voor aanvang van
de voorstelling de scripts worden uitgedeeld, hebben ze geen idee wat hen te
wachten staat. De rollen worden ter plekke verdeeld. Er volgt een korte synopsis
van het te spelen verhaal en een intensieve repetitie volgt, waarin er veel vragen
zijn over wat een tekst of scène of een zeventiende-eeuwse regieaanwijzing nou
precies betekent. Acteur Florus van Rooijen omschreef zijn positie treffend, toen
hij in een radio-uitzending vanaf de opening van het Nederlands Theater Festival
zei dat Mond op Mond misschien beter Voor de leeuwen had kunnen heten.
De voorbereidingstijd van de spelers is minimaal. Ze stappen het podium op
met een stuk dat ze eigenlijk niet kennen of beheersen en toch is dit niet de
perceptie van publiek en recensenten. Dat komt volgens mij doordat pas op het
toneel voor het publiek bij de acteurs het kwartje valt wat hun tekst of rol
betekent in het grotere geheel. Dit moment van begrip delen ze onmiddellijk in
hun spel met het publiek en daarmee is het tekstbegrip heet van de naald. Of
zoals een recensent het in de Theaterkrant omschreef: ‘Het spel is een
ongecensureerde reactie op de tekst en het voorkomt drakerig acteerwerk in
zeventiende-eeuws taalgebruik.’110 Missie geslaagd.
Imre Besanger (1981) is historicus en theatermaker. Na zijn studie geschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam richtte hij Theater Kwast op. Als artistiek
leider heeft hij zich ten doel gesteld met het theatergezelschap Nederlandstalig
renaissance- en baroktoneel nadrukkelijk terug te brengen op de Nederlandse
podia.
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Oude boeken voor een nieuw publiek,
of hoe een alerte uitgever en een enthousiaste
conservator oude teksten opnieuw tot leven brengen
Marieke van Delft

In 2010 kon ik voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een prachtig boek
verwerven. Het gaat om een met de hand ingekleurde stedenatlas die de
Amsterdamse prent- en kaartuitgever Frederick de Wit eind zeventiende eeuw
uitbracht.111 De Wit had op een veiling de koperplaten weten te verwerven van
zijn illustere voorgangers Joan Blaeu en Johannes Janssonius, en deze dienden
als basis voor deze stedenatlas. Het exemplaar dat aan de KB werd aangeboden
is prachtig ingekleurd. Het bevat 126 bladen met plattegronden (108) en met
prenten (18). In totaal zijn 151 steden uit Nederland en België, en zelfs NoordFrankrijk afgebeeld. Het boek sprak meteen zeer aan werd door de KB in
allerlei communicatie gebruikt. Dat trok de aandacht van Maarten van
Steenbergen, directeur non-fictie bij Uitgeverij Lannoo. Hij benaderde de KB
met de vraag of het mogelijk zou zijn een facsimile van de atlas uit te brengen.
En zo begon ik aan een avontuur waardoor erfgoed binnen het bereik komt van
velen.
Het stedenboek van De Wit was onmiddellijk na de aanschaf in zijn
geheel gefotografeerd om ervoor te zorgen dat bij de lancering een online
presentatie klaarstond. Maar een heruitgave van zo’n boek in facsimile vraagt
ook om een goede inleiding en verdere uitleg. Daarvoor zocht ik samenwerking
met Peter van der Krogt (Universiteit van Amsterdam). Samen verzorgden we
voor- en nawerk en de uitgeverij ging aan de slag met de foto’s. Want het streven
is om een zo goed mogelijk gelijkende product tot stand te brengen: daarvoor
reisde het origineel zelfs naar de drukkerij om alle kleuren zo goed mogelijk met
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de echte stedenatlas te laten overeenstemmen. En ondertussen schreven Van
der Krogt en ik alle teksten die ook nog eens vertaald werden in het Frans en
Engels. Lannoo zorgde voor een frisse en aantrekkelijke vormgeving waarin alle
kaarten en de teksten goed tot hun recht komen. Na anderhalf jaar was het hele
proces afgerond en op 23 oktober kon de facsimile gepresenteerd worden.112
De verkoop verliep goed, en dat smaakte naar meer! Zo kwam het dat
we al snel aan een volgend project gingen denken. Hierbij kozen we voor het
achttiende-eeuwse overzicht van de inheems in Nederland voorkomende vogels,
geschreven door Cornelis Nozeman met platen van Christiaan Sepp.113 Dit boek
verscheen in losse afleveringen tussen 1770 en 1829, die tot vijf delen gebonden
waren. Lannoo besloot het werk in één band uit te brengen, in oorspronkelijk
formaat: 65 x 48 cm! Het proces verliep hetzelfde. Ik zocht samenwerking met
twee specialisten, deze keer Esther van Gelder en Lex Raat, en gezamenlijk
schreven we de inleiding tot het boek. Ondertussen ging Lannoo weer aan de
slag met de foto’s en de vormgeving, voor zo’n kolos geen sinecure. En om het
boek ook voor de wetenschappelijke wereld aantrekkelijk te maken werden twee
ornithologen aangetrokken, die de prenten van Sepp nauwkeurig bekeken en
beoordeelden. Daardoor werd achterin het boek een tabel opgenomen van alle
vogels, met de huidige wetenschappelijke naam en opmerkingen over eventuele
onnauwkeurigheden in de originele uitgave. In 2014 kon de facsimle
gepresenteerd worden; al een jaar later verscheen een kleinere herdruk en vier
jaar later een nog kleinere uitgave zonder de originele teksten.114 Dit project had
nog een leuke staart: vanwege de mooie prenten benaderde Lannoo de bekende
kinderboekenschrijfster Bibi Dumon Tak met de vraag of zij de prenten van
Nozeman en Sepp als basis wilde nemen voor een kinderboek. En zo verscheen
in 2017 Het heel grote vogelboek, waarvoor Dumon Tak een aantal vogels koos
uit het originele werk en daar teksten bij schreef, mede gebaseerd op
Nederlandsche vogelen, maar dan ‘hertaald’, voor kinderen die leven in de
eenentwintigste eeuw. Ook dit kinderboek werd goed ontvangen. Er verscheen
een tweede druk en het werd ook vertaald in het Italiaans, Duits én Chinees.115
In 2017 verscheen een derde facsimile van een topstuk uit de KB.
Omdat het dat jaar driehonderd jaar geleden was dat Maria Sibylla Merian
112

De Wit, Atlas De Wit: 1698: stedenatlas van de Lage Landen: van Groningen tot
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Nozeman, (1770-1829).
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Nozeman & C. Sepp, Nederlandsche vogelen, 1770-1829 (2014) (Verkleinde herdruk:
2015) (Uitgave met alleen de platen: 2018)
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Tak (2017. Vertalingen: Italiaans: 2017; Duits: 2018; Chinees: 2019)
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(1647-1717) overleed, hadden we gekozen voor haar meesterwerk over de
insecten en vlinders van Suriname.116 De facsimile werd voorzien van inleidingen
van Ella Reitsma (biografie), Bert van de Roemer (netwerk), Kay Etheridge
(biologie) en Hans Mulder en mijzelf (boekproductie); uitgeverij Lannoo zorgde
weer voor een mooi vormgegeven boek met een wetenschappelijke tabel voor
de namen, fouten, determineringen etc.117
Deze bijdrage zou gaan over het tot leven brengen van oude teksten –
dat dóen deze facsimiles, zeker met de inleidingen die de verhalen in context
plaatsen. In de lezingen die ik naar aanleiding van de verschillende uitgaven gaf,
blijkt keer op keer dat mensen de boeken daadwerkelijk gaan lezen. Diverse
keren kreeg ik te horen dat mensen zo’n facsimile ergens op een standaard of
een tafel neerlegden en elke dag een nieuwe plaat bekeken en de bijbehorende
tekst lazen. Ze vertelden dan ook dat zo’n verhaal van Nozeman of Merian
aanvankelijk wat lastig was, maar dat je toch al gauw wende aan het oude
Nederlands en dat dan de nieuwsgierigheid naar de inhoud het won van de
misschien wat lastig te doorgronden taal – en de lange s. De uitgave die Bibi
Dumon Tak maakte van het werk van Nozeman en Sepp spant in zeker opzicht
de kroon. Door de manier waarop zij jonge lezers bekend maakt met enkele
authentieke citaten en door haar manier van schrijven, weet zij een verband te
leggen tussen de tijd van toen en de tijd van nu, en zorgt ze ervoor dat kinderen
van nu bekend worden met historische teksten van toen. Deze bijzondere
facsimiles zijn mooi om te bekijken en hebben daarnaast een belangrijke
maatschappelijke waarde, omdat ze mensen laten ervaren dat historische teksten
ook in het heden van belang zijn.
Marieke van Delft is conservator Oude Drukken bij de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag en dienstcoördinator van de STCN, Bibliopolis en de
watermerkenwebsite WILC. Zij publiceert over het gedrukte boek in Nederland
door de eeuwen heen.
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Bredero dichterbij. Spelen met dialect
Jeroen Jansen

Op 6 juni 2002 stroomt de voormalige bedrijfskantine van de Amstelbrouwerij
in Amsterdam Oost vol met toneelliefhebbers. Die avond gaat Bredero’s Klucht
van de Molenaar bij Theatergroep De Kale in première. Het is een experiment
vol risico’s. Komt het Nederlandse publiek nog wel af op historisch toneel? Staat
zo’n klucht niet in de kwalijke reuk van braderie en brocante? En adverteert De
Kale niet hardop dat zij de originele tekst en taal hoog in het vaandel hijsen?
Wie durft dat aan?
De Kale dus, en deze avond vormt het begin van een langlopende reeks.
Duizenden nieuwsgierigen zien hoe Trijn, een Amsterdamse burgervrouw, de
hitsige molenaar Piet op zijn nummer zet. Ze horen het snedige en sappige van
Bredero’s taal en ervaren hoe het verleden nabij komt. Kranten roemen de
energieke en bruisende vertoningen. Hetzelfde seizoen speelt de voorstelling
nog tachtig keer in het land. Een aantal jaren later gaat de Molenaar op herhaling
met vijftig locatievoorstellingen bij molens.

Theatergroep De Kale speelde Bredero’s Molenaar op locatie, hier bij de Molen van de
Oudegeinse Polder (16 juni 2007).
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De tastbaarheid van dit soort opvoeringen waaiert uit naar het onderwijs. De
eerste contacten tussen docenten van Historische Nederlandse letterkunde
(UvA) en De Kale ontstaan dan ook snel. Ieder jaar genieten onze studenten
weer van de opvoeringen en leesvoorstellingen. Soms leiden we die zelf in. Voor
wat hoort wat. Op initiatief van Lia leggen de artistiek leiders van De Kale en
Kwast, Vastert van Aardenne en Imre Bésanger, onze tweedejaars studenten uit
wat mogelijk en onmogelijk is bij de opvoering van historisch toneel. Het wordt
een interactief college vol vragen, visies en verhalen.
In het Bredero-jaar 2018 blijkt Lia de drijvende kracht achter de
herdenkingsinitiatieven die vanuit Stichting Bredero 2018 worden gelanceerd.
Zestien jaar na de première komt de Molenaar opnieuw op de planken, in het
hele land, ook met een serie schoolvoorstellingen voor het voortgezet onderwijs.
Wat verklaart toch dat bijzondere succes? Is het de heldere, eigenzinnige
speelstijl van De Kale, of de fantasievolle en verzorgde enscenering?
Waarschijnlijk beide, maar in ieder geval ook de oorspronkelijke taal die het
publiek overrompelt. ‘Hoe rijk was het Nederlands toen en hoe goed hebben
de acteurs van De Kale die taal weergegeven’, jubelt de NRC al in 2002. ‘Geen
lettergreep en geen betekenis van het Bredero-idioom gaat verloren’, weet
Trouw. Bredero is medeverantwoordelijk voor het succes, door zijn bloemrijke
woordgebruik en de toegankelijke thematiek. Opvoering doet de rest. De
sappige, niets verhullende uitdrukkingen versterken niet alleen de historische
sfeer die uit het vroegere Amsterdam oprijst, maar kleuren het verhaal in alle
mogelijke dimensies van het alledaagse leven. Kluchten die zich voor de lezer
slechts met een stevige voorraad woordverklaring laten doorploegen, reiken de
toeschouwer nu de hand.
De Molenaar blijkt een topstuk in zijn soort. De schunnige inhoud
prikkelt en appelleert aan de hedendaagse aandacht voor seksuele intimidatie
en #MeToo. De aanhoudende intimiteiten en erotische toespelingen hielden
deze klucht lang van het toneel verbannen. Het is zelfs de vraag of het stuk vóór
de vrije seksuele moraal van de zestiger jaren (1963) ooit wel is opgevoerd. Maar
al in Bredero’s tijd vochten uitgevers om het te publiceren. In een recent artikel
in het Tijdschrift voor Nederlandse taal en letterkunde (2020) suggereer ik dat
Bredero de Molenaar nog een specifieke talige lading heeft meegegeven. Een
vergelijking tussen de eerste twee edities van de klucht, in 1618 en 1619 bij twee
verschillende uitgevers, laat zien hoe het dialectgebruik subtiel verschilt. Eén van
beide uitgevers, Bredero’s jeugdvriend Cornelis Lodewijckszoon vander Plasse,
beweert inleidend zich op handschriften van de auteur te baseren en diens
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bedoeling met de taal veel nauwkeuriger te kunnen weergeven dan zijn
concurrent.
Commercieel gekissebis? Vast wel. Maar het artikel gaat over iets anders.
En de belangrijkste bevindingen ervan leiden in deze bijdrage voor Lia tot een
nieuwe conclusie bestemd voor de actuele opvoeringpraktijk van de Molenaar.
Om daar te komen moet ik even terug naar het artikel. In Bredero’s komische
toneelstukken horen we de taal van de straat, levensecht uit de mond van
hardwerkende ambachtslieden en vrolijke flierefluiters die het hoofd amper
boven water weten te houden. Het Amsterdamse dialect met lichte accenten van
het omringende gebied springt eruit. In de voorrede bij het Gheestigh LiedBoecxken zegt Bredero dialect nauwgezet, haast fonetisch, weer te geven: de
woordkeus en uitspraak van de liederen heeft hij op het boertige milieu
afgestemd. Maar Bredero speelt met dialectgebruik. Illustratief is het
‘Boerengezelschap’, een populair lied met tien coupletten in een stevige tongval
over wilde avonturen van Arent Pieter Gijsen, met Mieuwes, Jaap, en Leen, en
een bonte groep Vinkeveense hangjongeren. Maar dan de moraal. In de
slotstrofe adviseert de verteller in opvallend plechtige spraak om de
boerenfeesten te mijden. Dat had de luisteraar ook wel begrepen. Toch wordt
het opeens serieus, hoor je.
Ook in Bredero’s kluchten vindt dialect gemakkelijk zijn weg. De
woorden zijn er met andere (mede)klinkers en klanken gespeld dan die in zijn
niet-komische teksten. Nuance ontbreekt echter niet. Eerder onderzoek heeft
laten zien hoe Bredero de mate waarin personages plat praten kan variëren.
Daarmee kleurt hij ze individueel of geeft hij een specifieke situatie extra cachet.
Wie te diep in het glaasje heeft gekeken, lalt in zwaar dialect. Maar ook: wie zich
beter wil voordoen, let op zijn spraak. Op literatuurgeschiedenis.nl schreef Lia
terecht dat Bredero een scherp oog had voor het gedrag van zijn stadsgenoten
en hen prachtig kon typeren met verschillende soorten taalgebruik. Ook in de
Molenaar blijkt dit het geval.
Ik heb beide edities van de klucht op dialectkleuring met elkaar
vergeleken. In de editie van Vander Plasse praat Trijn Jans in de
openingsmonoloog beschaafder. Ze vertelt het publiek over haar hachelijke
situatie nu ze als eerbare burgervrouw de stad niet meer in kan. En het is al bijna
donker. Wat moet ze doen, vraagt ze de toeschouwers? Maar in een volgende
scène horen we Trijn opeens behoorlijk plat met molenaarsvrouw Aeltje
keuvelen. De editie van Vander Plasse, die Bredero’s taalwensen op de voet zegt
te volgen, gooit daar nog een schepje bovenop, ook in volgende scènes met Piet
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en Aeltje. Waar het over koetjes en kalfjes gaat, blijft er dus weinig over van
Trijns beschaafdere spraak uit de opening. Ook de andere personages variëren
hun dialectintensiteit. Zo spreekt molenaar Slimme Piet plat Amsterdams, maar
zijn tongval wordt in de versie van Vander Plasse behoorlijk beschaafd als hij in
een slotscène met het publiek schuldbewust terugblikt op de schade en schande
van zijn overspeligheid.
Laten we uitgever Vander Plasse op zijn woord geloven en aannemen
dat hij de taal van Bredero beter kende dan zijn concurrent. De personages laten
in de slotscènes een aantal van de extreme dialectvormen achterwege, als ze de
vierde wand doorbreken. Een vondst van Bredero! Hoe mooi zou het zijn als
acteurs die dialectnuances in praktijk omzetten: een iets ‘netter’ sprekende Trijn
Jans bij de opening én een Trijn Jans die alle beschaafdheid bij het
molenaarsechtpaar laat varen. Zo’n contrast werkt natuurlijk uiterst komisch.
Het publiek snapt meteen dat de stadsvrouw zich perfect weet aan te passen.
Waar molenaar Piet aan het eind van het spel zijn zondig gedrag evalueert, mag
de acteur een iets serieuzere stem opzetten. Volg mij niet na, adviseert hij de
toeschouwers plechtig, want nu besef ik: ‘men mach gheen vremde sleutel in een
anders slot steken’. Het Nederlandse toneelpubliek heeft daar in de afgelopen
twintig jaar alle details van leren kennen, dankzij De Kale.
Jeroen Jansen is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en een
directe collega van Lia van Gemert. Samen hebben zij zich ingespannen om van
de Bredero-herdenking in 2018 een onvergetelijke gebeurtenis te maken.
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Sara Burgerhart en al die andere rebelse vrouwen
Lotte Jensen

Op 24 juli 1884 werd op het Bellamyplein te Vlissingen een groots monument
voor twee schrijfsters uit de Nederlandse letterkunde onthuld: Elisabeth WolffBekker en Aagje Deken. Het ging om een groene fontein, waarop beeltenissen
van de beide vrouwen waren te zien en enkele titels van hun werken stonden
vermeld. Het was een buitengewoon feestelijke dag en het krioelde van de
mensen: ‘Een ontelbare menigte was intusschen te zaam gevloeid, en onder
luide hoerah’s werd, nadat het omhulsel was gevallen, de fontein in werking
gesteld’ (Hoornsche Courant, 27 juli 1884).

Fontein, opgericht in 1884, ter herinnering aan Betje Wolff en Aagje Deken op het
Bellamypark in Vlissingen.
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Wolff en Deken hadden een belangrijke primeur op hun naam staan: in 1782
publiceerden ze de briefroman De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Dit
werk was niet alleen de eerste oorspronkelijk Nederlandstalige briefroman,
maar het betekende ook de doorbraak voor dit genre in Nederland. Het zou
een evergreen worden uit de Nederlandse literatuur: de roman is talloze malen
herdrukt. Tot op de dag van vandaag weet deze sprankelende roman nieuwe
lezers te vinden, al gaat dat niet helemaal vanzelf meer. Het aandeel
literatuuronderwijs is gedaald op middelbare scholen, evenals het aantal
studenten Nederlands. Maar er is vooral een ander probleem dat een bredere
verspreiding in de weg staat. De context en schrijfstijl vragen om steeds meer
toelichting bij de huidige generatie. Want wat zijn een lichtmis, een petit-maître,
en een snuifdoos eigenlijk precies?
Gelukkig is er voor middelbare scholieren een sprankelende hertaling
van de belangrijkste brieven beschikbaar, waarin Sara en haar correspondenten
als eigentijdse jongeren tot ons spreken.118 Deze aantrekkelijke uitgave bevat
bovendien cultuurhistorische kaders met uitleg over zaken als Verlichting,
opvoeding en de briefroman als genre. Achterin staan bovendien handige
opdrachten, waarvan sommige de creativiteit aanspreken. Zo worden leerlingen
uitgedaagd passages uit de roman om te werken tot scènes van een televisie
soapserie.
Maar eerlijk is eerlijk: we moeten wel steeds meer ons best doen om de
historische letterkunde in het hedendaagse digitale jongeren-en
studentenbestaan een volwaardige plaats te bieden. Lia van Gemert heeft als
geen ander haar best gedaan haar enthousiasme op nieuwe generaties lezers in
binnen- en buitenland over te dragen. Ik was een van haar studenten, die mede
dankzij haar colleges door de historische letterkunde werd gegrepen: van Vondel
tot Abraham de Koning, van Titia Brongersma tot Petronella Johanna de
Timmerman.
Een van de thema’s die tijdens mijn studietijd aan de Universiteit Utrecht
opbloeide was het vrouwelijk schrijverschap. Lia van Gemert droeg bij aan de
kennis over het vrouwelijk schrijverschap in de vroegmoderne tijd in de vorm
van talloze artikelen, lezingen en colleges. Ze liet zien dat veel vrouwelijke
auteurs ‘een onwederstanelyken drang’ tot schrijven hadden. Dat gold ook voor
Wolff en Deken, die het schrijverschap vaak thematiseerden en het
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herhaaldelijk opnamen voor de vrouwelijke sekse.119 Hun beroemdste creatie,
het personage Sara Burgerhart, schreef trouwens ook aan de lopende band: ze
uitte haar gemoed immers in de brieven die ze aan de mensen in haar omgeving
schreef.
Even terug naar Vlissingen en die prachtige, groene fontein. We kunnen
het ons vandaag de dag nauwelijks meer voorstellen: een nationaal eerbetoon
voor twee achttiende-eeuwse schrijfsters. Of toch wel? In juni 2020 werd de
herijkte Canon van Nederland gepresenteerd. Vanwege de coronacrisis was het
aantal genodigden beperkt, maar velen keken digitaal mee naar de presentatie.
De onthulling verliep spectaculair. De minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, Ingrid van Engelshoven, en de voorzitter van de commissie,
James Kennedy, drukten elk op een grote rode knop, waarna een groot doek
naar beneden viel. Er kwamen glinsterende panelen tevoorschijn waarop de
vijftig vensters verbeeld. En daar was ze: Sara Burgerhart, met haar beide
scheppers: Wolff en Deken. Rebelse vrouwen in tijden van Verlichting stond
eronder.
Onder luide hoera’s werd, nadat het omhulsel was gevallen, de nieuwe canon in
werking gesteld.
Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
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Eropuit!
Johan Koppenol

‘Fluks!’ Met fonkelende ogen en brede armzwaaien jaagt Warenar het publiek
van de klapstoelen. ‘Fluks! Fluks!’ Meent hij het? De eerste bezoekers staan wat
aarzelend op, de rest volgt. Het toneel gaat zich kennelijk verplaatsen van de
binnenplaats van het Muiderslot naar – ja, naar waar eigenlijk? We worden over
de loopbrug geleid, rechts – nee, links, langs de stijltuin, richting het
roofvogelveldje. De opzwepende stem van de toneelvrek doet zijn werk en half
hollend bereikt het publiek het veldje, in spanning wachtend wat daar zal
gebeuren. En er gebeurt in eerste instantie bijna niets – en tegelijk een heleboel.
Van achter de wal duikt heel even een man op, een zeventiende-eeuwer met een
breedgerande hoed op het hoofd, wat later is hij er weer en slentert hij over de
dijk. Een scène van niets en tegelijkertijd pure betovering, want het beeld doet
vier eeuwen daadwerkelijk even wegvallen. De magie van de locatie heeft zijn
werk gedaan.
Oudere literatuur aan de man brengen is hard werken, zwoegen soms,
en het wordt er in de modernste tijd niet eenvoudiger op. Het duurt voor het
publiek al gauw te lang en het is al snel te ingewikkeld of niet meeslepend
genoeg. Het vak heeft zich de laatste decennia met verve teweer gesteld, met
herspellingen, hertalingen, vertalingen, ingekorte teksten, rijk geïllustreerde
schooluitgaven, en in het algemeen zoveel mogelijk beeld. Het zijn allemaal
dappere en soms ook heel succesvolle werkzaamheden in een ontlezend
Nederland waar menigeen cultuur wegzet als hobby, maar is het op den duur
genoeg? Tekstuitgaven lijken – voor nu – hun tijd te hebben gehad. Hoe dan
toch het pleit te winnen? Met hulp van nieuwe technieken wordt er van alles
geprobeerd. Daarbij is er één medestander die misschien nog niet vaak genoeg
tot bondgenoot wordt gemaakt en dat is de locatie.
Natuurlijk worden er al heel lang bijzondere literaire plekken ingezet om
aandacht te vragen voor oudere literatuur. Er is een bescheiden aantal al dan
niet authentieke schrijvershuizen, er zijn wandelingen langs belangrijke plaatsen
uit het leven van een auteur, je kunt fietsen door de wereld van Reynaert – met
wisselend succes. Een schrijvershuis met als grootste attractie een authentieke
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slaapmuts of kroontjespen is gedoemd een moeizaam bestaan te leiden omdat
het niet aansluit bij de zucht naar ‘beleving’, maar misschien toch ook omdat het
geen goed middel is om datgeen waar het echt om draait, de literatuur, tot leven
te wekken.
Dat laatste lukt wel bij theater op locatie. De Warenar-voorstelling bij
het Muiderslot in 2010 door De Kale, met Vastert van Aardenne in een
ijzersterke titelrol, is één voorbeeld, maar ook Theater Kwast doet prachtige
dingen op locatie en er waren de afgelopen jaren meer memorabele momenten.
Het fantastische volksfeest in de Nes rond Bredero in 1985 is al wat langer
geleden maar staat menigeen nog helder voor de geest en het Bredero-jaar 2018
bracht opnieuw vrolijke reuring her en der in Amsterdam. En er waren
voorstellingen te zien op plekken als de Leidse Burcht (uiteraard over Leidens
beleg en ontzet) en op Ockenburgh rond Jacob Westerbaen. Voor die laatste
twee voorstellingen gold dat het nieuwe teksten waren, maar historische locaties
zijn ook bij uitstek de plaats om originele teksten nieuw leven in te blazen. De
authenticiteit van een historische plek wordt alleen maar versterkt door
historische taal en tekst.
En gesproken over Jacob Westerbaen: ooit trok ik met een stapel
Griffioen-deeltjes met zijn teksten naar Loosduinen om in de oude Abdijkerk
een lezing te geven over deze tamelijk onbekende auteur. Maar hij woonde om
de hoek en beschrijft in dichtvorm hoe in deze zelfde kerk de bekkens zijn te
bewonderen waarin de 365 kinderen-uit-één dracht van de gravin van
Hennenberg werden gedoopt, één voor de jongetjes en één voor de meisjes. Met
wat toelichting bleek Westerbaen prima te beluisteren en na afloop werd er met
enige overdrijving nog net niet gevochten om de boekjes. Letterlijk alles ging van
de hand.
Hier liggen kansen, juist ook voor de teksten zelf die misschien de
afgelopen decennia wat zijn verdwenen achter al het cultuurhistorische
commentaar. En uiteraard: het kan niet altijd, en het kan niet bij elke auteur of
tekst. Een dichter die van eten, drinken en feest houdt is bruikbaarder dan een
tobber met een hoofd vol theologische muizenissen. De dagboeken van David
Beck lenen zich beter dan de visioenen van Hadewych. (Hoewel?) Het zullen
vaak tijdelijk projecten zijn, maar dat geeft dynamiek. En het vergt een lokale
aanpak. Zeeuwen willen hun eigen Cats best horen in Brouwershaven. Den
Haag biedt ook geweldige kansen met literatuur van Middeleeuwen tot nu. En
wie ontwikkelt de Gysbreght-podcast om met de oren vol aanzwellend
oorlogsrumoer vanaf de Haarlemmerpoort Amsterdam in te trekken, daar om
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te zwerven langs de Nieuwe Kerk en de Schouwburg naar plaats van het oude
Klarissenklooster, het Damrak over, terwijl de beroemde reien klinken worden
(‘Waer werd oprechter trouw’ op de Wallen, over beleving gesproken), naar de
Schreierstoren?
Zonder af te willen doen aan het belang van alle andere generieke,
hoofdtaken van het vakgebied van tekstbehoud, onderwijsmiddelen zou het de
moeite lonen nog wat vaker lokaal te denken en plaatsen bewust in te zetten om
aandacht te vragen voor ons vak. We beheren een steeds minder gekende schat
aan teksten die de moeite waard zijn. Stel je eens voor: het begint met een
heimelijk verborgen pot met goud en eindigt met onbekommerd delen van de
rijkdom. Eropuit! Fluks! fluks!
Johan Koppenol (1965) is hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde onder meer over rederijkers,
poëtica en Hooft en werkt aan de biografie van Jacob Cats.
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Vondel in de Tropen
Lisa Kuitert

Vondel bezong in zijn ‘Lof der Zeevaert’ (1623) het vertrek van de VOCschepen:
‘Ghelijck een voghel als de dagh begint te kriecken
Ter vlucht sich rust, en reckt, en wackert syne wiecken,
Soo doet mijn seylbaer vlot, en watertreder me:
Hy spant sijn vleugels uyt, en maeckt sijn seylen ree.’
Maar zoals bekend is Vondel zelf nooit afgereisd naar de Oost. Zou er na de
VOC-tijd iets aan Vondel en zijn oeuvre zijn gedaan in het verre Indië, of aan
zijn nagedachtenis? Zijn werk was in de negentiende eeuw beschikbaar in
Nederlands-Indië, zo blijkt uit advertenties. Hij was ook doorgedrongen tot het
Gymnasium Willem III te Batavia, in de schoolbibliotheek stond althans het
meerdelige Proeve van taal- en dichtkunde; in vrijmoedige aanmerkingen op
Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius, de studie van Balthazar
Huydecoper over Vondel.120 Er was voorts in de kolonie een leesgezelschap dat
naar Vondel was genoemd, opgericht in 1913. Wat men er las, en wie er de
leden van waren is niet bekend. Het was opgezet door boekhandel Visser & Co
in Weltevreden, een voorstadje van Batavia.121
Maar de fraaiste herinnering aan de grote bard viel te zien op open zee,
als door de golven ploegend een schip voorbijkwam met pront op de voorplecht
geschilderd zijn naam: Vondel. Want zoals tegenwoordig de Amsterdamse
rondvaartboten namen dragen als Wim Kan, BZN, Toon Hermans en Anne
Frank (rederij Lovers) of namen van leden van het Koninklijk Huis (rederij
Kooij), zo waren er verschillende schepen die op de kolonie voeren vernoemd
naar Vondel. Er was een bark Vondel, een fregat Vondel en een stoomschip
(S.S.) Vondel.
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Een bark is de naam voor een zeilschip met minimaal drie masten, deze
maakten in de negentiende eeuw nog geregeld de oversteek van Europa naar
Nederlands-Indië. Met de bark Vondel liep het overigens slecht af. Een berichtje
uit 1872 meldt dat het schip bij Chefoo verongelukt was. Chefoo is de stad in
China die nu Yantai heet, en waar ook de Groningse universiteit aan de grond
liep, in 2019. Maar in de negentiende eeuw ging het daar dus ook al eens mis.
‘De kapitein en de bemanning zijn te Chefoo aangekomen zonder iets behalve
de kleêren die zij droegen, daar de inboorlingen zich van het wrak hadden
meester gemaakt en allen dreigden te vermoorden, indien zij niet onmiddellijk
het schip verlieten. Het wrak is op vendutie voor $ 200 verkocht.’ Ook een
volgende Vondel haalde niet zonder kleerscheuren de eindstreep, vanaf
wanneer dit schip in de vaart kwam is niet bekend. Maar in 1897 meldde de
krant dat het dek van dit schip beschadigd was en dat het nu, komend van
Probolinggo (in de kolonie) in Philadelphia lag aangemeerd, wachtend op betere
tijden.
Een langer leven was het stoomschip Vondel beschoren. De NV
Nederlandsche Scheepsbouw Mij. te Amsterdam had in 1905 opdracht gegeven
tot de bouw van het schip, waarna het vanaf 1907 voor rederij Stoomvaart
Maatschappij Nederland ging varen op de Oost. Gewoonlijk ging de route van
S.S. Vondel van Amsterdam naar Southampton, dan om Portugal heen naar de
Middellandse zee waar in Genua werd aangelegd, en vervolgens door het
Suezkanaal, via het tegenwoordige Sri Lanka naar Batavia. De reis duurde
ongeveer 5 weken. Het schip was een kleine 130 meter lang en er konden circa
200 passagiers mee. Men kon de reis in verschillende comfortklassen maken. In
advertenties stond vermeld dat het passagiersschip ‘speciaal voor den tropischen
dienst ingericht’ was, dat het daarom voorzien was van ‘electrische verlichting en
waaiers, draadlooze telegrafie, en alle moderne geriefelijkheden ten behoeve van
de Passagiers.’122 Wat zo’n overtocht kostte heb ik niet kunnen achterhalen. Wel
zijn een aantal passagiers terug te vinden, want enkele oude passagierslijsten
staan online en ook in oude kranten werden passagiers wel eens met naam en
toenaam opgesomd.123 En daar zitten ook interessante ‘bekende Nederlanders’
tussen.
Zo scheepten in 1913 Jean Louis Pisuisse en Max Blokzijl zich in, zij
gingen op tournee in Nederlands-Indië. Ze reisden per trein naar Genua om tijd
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te besparen en daar gingen ze pas aan boord. Max Blokzijl, die overigens in
Nederland woonachtig was aan de Vondelstraat 164 te Den Haag, is vooral
berucht vanwege zijn collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd ter
dood veroordeeld en in 1946 gefusilleerd. Ook Pisuisse kwam dramatisch aan
zijn eind, toen hij in 1927 door een rivaal in de liefde midden op het
Rembrandtplein werd neergeschoten, waarna hij overleed. In 1913 waren de
beide heren vooral bekend als zanger. Pisuisse en Blokzijl hadden namelijk een
ijzersterke act bedacht. In 1907 hadden ze zich vermomd als Italiaanse
straatzangers en trokken onder de namen Naphtalie de Rosa en Joseph Pard
door Nederland. Uiteraard was hun ware identiteit al snel bekend. Maar het
optreden was er niet minder om. Een recensie in de krant schetst een mooi
beeld van wat er te zien viel:
‘Naphtalie [...] imiteert op kostelijke wijze den Bohémienkunstenaar,
drapeert zich sierlijk en fier in den ouden regenmantel, zoals een
Zigeunerhoofdman zich den lappendeken om de schouders hangt, maar
vooral: hij gevoelt zich boven zijn gehoor staan. Hij schenkt zijn liederen
als kostelijke gaven aan het publiek, aanvaardt de centen als offeranden
aan zijn talent. Zijn stem is niet buitengewoon, maar hij zingt met gevoel
en is muzikaal, zooals hij daar gaat en staat, in de plooien van zijn wijden
jas, het hoofd met den breedgeranden hoed wat opgeheven, den guitaar
vóór het lijf, is hij het type van ’n Montmartre chansonnier. Max Blokzijl
is jonger, […] zingt niet, maar begeleidt, op mandoline en orgeltje […].
En die begeleiding is uitmuntend.’124
Over hun wederwaardigheden schreven ze later een boek, Avonturen als
straatmuzikant (Amsterdam, Becht 1907). Dit boek was een succes, en werd vele
malen herdrukt, en de twee heren konden nog vaker op tournee, nu zonder
vermomming. Een van hun tournees ging naar Nederlands-Indië, en daarvoor
scheepten zij zich in 1913 in aan boord van S.S. Vondel. Zoals gebruikelijk was,
kon men vanaf het schip post versturen, en dat deden ze allebei. Er staat op de
brieven dat ze vanaf S.S. Vondel werden verstuurd.125
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De S.S. Vondel

Het kon ook wel eens slechter verlopen op zo’n reis. Aan boord van de Vondel
overleed in 1927 Mr. W. A. baron Van Ittersum, die behalve een belangrijk
man in het openbaar bestuur, ook voorzitter was van de Witte Sociëteit te ’s
Gravenhage.126
Een nog beroemdere passagier van de Vondel was J. Slauerhoff, die in
augustus 1925 ook in Genua aan boord ging van S.S. Vondel van de Stoomvaart
Maatschappij ‘Nederland’, om na aankomst in Batavia als scheeparts aan de slag
te kunnen op de Java-China-Japan Lijn.127
In 1927 voer de S.S. Vondel voor het laatst op Indië, daarna ging het
schip over naar de Holland-West-Afrika-Lijn. In 1930 viel het doek en werd de
S.S. Vondel gesloopt, in Hendrik Ido Ambacht.128 De liefhebber van
zeventiende-eeuwse literatuur bleef niet verweesd achter. Want Stoomvaart
Maatschappij Nederland nam hierna het motorschip P.C. Hooft in de vaart voor
de overtocht naar Nederlands-Indië.
Nu, zoveel jaren na de onafhankelijkheid van Indonesië, zou een
Vondelliefhebber – lees een emeritus hoogleraar Historische Nederlandse
Letterkunde - misschien terugverlangen naar zo’n reis aan boord van de Vondel.
Begrijpelijk, maar hier is een mouw aan te passen. Want in de Amsterdamse
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grachten vaart de salonboot ‘Vondel’, waar 60 personen aan boord kunnen. Een
elektrisch schip dit keer, dus een zogeheten fluisterboot. Dat biedt kansen. Hoe
het gaat lopen weet niemand. Maar we zullen vanuit de Kloveniersburgwal of de
Grimburgwal van tijd tot tijd over het water kijken, om te zien of de Vondel niet
voorbij vaart, met die liefhebber aan boord, zachtjes de verzen van Vondel
declamerend.
Lisa Kuitert is als hoogleraar Boekwetenschap verbonden aan de Universiteit
van Amsterdam, waar zij ooit haar kandidaats behaalde in de historische
letterkunde.
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Meezingen met de Top 40
Olga van Marion en Margot Kalse

Het Nederlandse lied uit de vroegmoderne tijd heeft over belangstelling niet te
klagen. Onlangs nog is bij de Walburg Pers het Songbook van Ruud de Wild
verschenen met een ‘Reis door de geschiedenis van het Nederlandse lied’.
Vroegmoderne liederen zijn daarin goed vertegenwoordigd. Naast de
Souterliedekens en het Antwerps liedboek vinden we tekstfragmenten uit
Bredero’s Boertigh, Amoureus en aendachtigh groot liedt-boeck en een ‘Top
10’ van liefdesliederen met onder meer ‘Ach Amaryllis’ van P.C. Hooft. Ook
zijn dit soort liederen regelmatig te beluisteren, bij concerten en bijvoorbeeld op
festivals oude muziek, van Utrecht tot Hoorn, en natuurlijk online en op cd’s.
Toch ontbreekt er iets belangrijks in de aandacht voor dit deel van het
Nederlandse erfgoed: de interesse is hoofdzakelijk tekstgericht. Op de cd’s
vinden we verzamelingen geuzen-, kerst- en heiligenliederen, muzikale bijdragen
uit de Muiderkring, de theaterwereld, en drinkliedjes uit de vroegmoderne
samenleving rond schilders als Jan Steen, Frans Hals en Rembrandt tot ‘shanties’
uit de reiswereld van de Oost-Indische Compagnie. Wie echter de melodieën
achter deze interessante teksten wil leren kennen en ze zelf wil leren zingen, is
aangewezen op goede zangleraren of meezingen met opnames. Voor het
Gregoriaans zijn online cursussen te verkrijgen bij het ensemble Wishful
Singing. Wat is daarvoor het vroegmoderne alternatief?
Dat alternatief is nu voorhanden. Op Neerlandistiek.nl publiceren wij
elke week een nummer uit een lijst van de veertig populairste melodieën uit de
periode 1535-1750, de ‘lange’ zeventiende eeuw, voorzien van liedteksten. Om
deze lijst samen te stellen hebben we in samenwerking met collega’s van het
Meertens Instituut in de Nederlandse Liederenbank gezocht naar de melodieën
die door Nederlandse dichters het meest gebruikt zijn voor hun contrafacten.
Op welke ‘wysen’ hebben zij het grootste aantal nieuwe teksten gemaakt? Door
te zoeken naar de populairste air de cours, psalmmelodieën en danswijsjes
hoopten we dichterbij te komen bij de muziek die de Nederlanders na aan het
hart lag.
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Wat de nummer een is van deze Top 40 zullen we hier niet verklappen,
maar we geven graag alvast een paar voorbeelden uit de lijst. Zo staat op plaats
40 ‘Allez où le sort vous conduit’, een courante (een snelle dans in driedelige
maatsoort) gecomponeerd door Pierre Chabanceau de la Barre. Deze in de
zeventiende en achttiende eeuw veel gebruikte melodie werd in liedboekjes vaak
aangeduid met de naam van de componist ‘Courante la Bare’. Wij zochten er
een tekst bij die goed past op deze dans en vonden het liefdesliedje ‘Helaas mijn
zuchten zijn om niet’ uit de bundel Clioos Cytter (1669). De twee geliefden die
elkaar hier toezingen zijn Armida en Rinaldo uit La Gerusalemme liberata van
Torquato Tasso. Volgens de dichter ‘G.V.W.’ ofwel Geraerd van Wolschaten,
boekdrukker en deken van de Antwerpse rederijkerskamer De Violier, heeft
Rinaldo zijn geliefde na het boeten van ‘zijn minnelusten’ schandalig in de steek
gelaten. Armida kan hem daarom wel vermoorden. Gelukkig brengen Cupido
en Venus aan het eind van het lied het stel weer bij elkaar.
Een evenwichtig samengesteld corpus bevat natuurlijk ook
psalmmelodieën en stichtelijke teksten – twee facetten die niet per se samen
hoeven te gaan. Het is immers een bekend verschijnsel dat geliefde psalmen
werden gebruikt voor wereldlijke teksten en andersom. Zo is er op de mooie
melodie van psalm 68 – met zijn zachte, open karakter nog steeds een tophit in
protestants Nederland – een lied gedicht over het Beleg en Ontzet van Leiden,
‘Van de schoone Victorie van Leyden’, waarin Willem van Oranje lof toe wordt
gezwaaid. Dit contrafact uit het oudste tot nu toe gevonden geuzenliedboek Een
nieu Guese Liede Boecxken is terechtgekomen op nummer 5 in de Top 40. De
psalmmelodie geeft extra gewicht aan de strijdvaardige tekst.
Hoe presenteren we dit cultureel erfgoed aan het Nederlandse publiek?
Om te beginnen verschijnt zoals gezegd elke week een nummer uit de Top 40
in Neerlandistiek.nl, telkens voorzien van een toelichting op melodie en tekst,
muzieknotatie en een midi-file om de melodie te leren zingen.129 De volgende
stap – als we voldoende financiële middelen verzameld hebben – zal zijn het
verrijken van de Top 40 met audio-opnames van de veertig melodieën. Daarna
volgt een uitgave van het geheel in twee delen, met melodieën, teksten en
bronnen in deel een, en toelichtingen en annotaties in deel twee, zodat de delen
naast elkaar te gebruiken zijn. Het resultaat zal een Top 40 zijn die de
mogelijkheid biedt om niet alleen deze in totaal vijftig liederen (veertig plus
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enkele a- en b-varianten) ten gehore te brengen. Elke melodie is destijds immers
het uitgangspunt geweest van talloze nieuwe liedteksten. Dat betekent dat wie
alle melodieën van de Top 40 in zijn hoofd heeft, duizenden liedteksten kan
zingen.
Olga van Marion is universitair docent Vroegmoderne Nederlandse literatuur
aan de Universiteit Leiden.
Margot Kalse studeerde solozang aan het Koninklijk Conservatorium en
specialiseerde zich vervolgens aan het Fontys Conservatorium in Tilburg in de
vroege vocale muziek. Behalve als alt-mezzo zangeres werkt Kalse als dirigent
en zangpedagoog.
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De dichter Adamus Christianus Schonck en het
portret van Pieter Willeumier
Henk van Nierop

Populariteit heeft de classicus en dichter Adamus Christianus Schonck (17301774) nimmer gekend, noch tijdens zijn leven, noch daarna. Schonck gaf in 1753
op 23-jarige leeftijd een dichtbundel uit, waarin Pieter Gerardus Witsen
Geysbeek niets aantrof ‘dat eene nieuwe gedachte behelst of zich boven het
middelmatige verheft’.130 De letterkundige voerde echter de jeugdige leeftijd van
de dichter als verzachtende omstandigheid aan, evenals het feit dat deze zich
had onthouden van verdere uitgaven. In dat laatste vergiste hij zich: zo
publiceerde Schonck, naaste enkele kortere gelegenheidsgedichten, een
verhandeling in versvorm waarin hij, nogal harteloos, de aardbeving die Lissabon
in 1756 verwoestte beschouwde als Gods welverdiende straf voor de
vervolgingen door de Inquisitie. Het daaropvolgende jaar gaf hij een lang vers in
het licht dat min of meer dezelfde gedachte toepaste op zijn eigen landgenoten,
die zich door hun goddeloos leven allerhande rampen op de hals hadden
gehaald, zoals ziekte, runderpest en overstromingen. Ten slotte vervaardigde hij
een Latijnse grammatica voor gebruik in het onderwijs.131
Adam Christiaan Schonck werd op 25 april 1730 geboren te
Herwijnen.132 Zijn vader was de gereformeerde predikant Wilhelmus Schonck
(1703-1747), zijn moeder Dorothea Elizabeth Metz (1706-1791). In 1731 werd
ds. Schonck beroepen naar Hedel.133 Er werden negen kinderen geboren, van
wie er twee vroeg overleden; Adam Christiaan was het oudste overlevende kind.
Twee jongere broers, de architect en tekenaar Philip Willem (1735-1807) en de
dichter en classicus Evert Jan Benjamin (1745-1821) zouden het later tot enige
vermaardheid brengen.134 In 1748 vertrok Adam Christiaan naar Harderwijk om
er aan de academie klassieke letteren te studeren, zonder overigens de
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doctorsgraad te behalen.135 Hij aanvaardde een benoeming als preceptor aan de
Latijnse school in Wageningen, waar hij in 1757 in het huwelijk trad met Maria
Elisabeth Smitshuijsen (1733-1729) uit Arnhem.136 Hun huwelijk zou kinderloos
blijven. In 1759 verhuisde het echtpaar naar IJsselstein, waar Schonck tot rector
en schoolhouder was benoemd van de in dat jaar opnieuw opgerichte Latijnse
school.137 Hij kwam in conflict met de kerkenraad omdat hij verzuimde de
godsdienstoefeningen te bezoeken. Hij verzocht de ouderlingen zich met hun
eigen zaken te bemoeien en werd pas weer tot het Avondmaal toegelaten nadat
hij zijn excuses had aangeboden. Al na twee jaar verhuisde hij opnieuw na een
betrekking als rector en schoolhouder van de Latijnse school in Breda te hebben
aanvaard.138 Of hij daar populair werd is de vraag: een leerling werd van school
verwijderd nadat hij gedreigd had giftige bessen uit de tuin van de rector aan
diens bier toe te voegen en daadwerkelijk geprobeerd had het rectorshuis in
brand te steken.139 Schonck overleed, 44 jaar oud, te Breda op 29 oktober 1774
en werd volgens zijn wens op het kerkhof van het naburige Teteringen
begraven.140
De aanleiding om deze dichtende classicus en schoolmeester aan de
welverdiende vergetelheid te ontrukken, is dat hij mij op het spoor heeft gezet
van de identiteit van een oud en vervuild portret, dat altijd in het bezit van de
familie van mijn moeder is geweest en nu op mijn zolder stof stond te
verzamelen (zie afbeelding). Meer dan de heer in groene rok, ruime
mouwlubben en gepoederde krullenpruik trekt het exotische bijwerk de
aandacht: een palmboom, een kaart van een niet nader te identificeren
zeegebied en vooral de zwarte bediende of slaaf, die respectvol een brief
aanreikt.
In Schoncks eerdergenoemde dichtbundel is een sonnet opgenomen
met de titel ‘Voorspoedige en gelukkige reize toegewenscht aan den Wel Edelen
Heere P. Willeumier; voor den tijd van twee jaren zig na de Kust van Suriname
begevende’:
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Zoo waagt gy dan, myn Vrind, Uw allerwaardste pand
Op Thetys schuimend nat, Uw dierbaar lyf en leven,
Slegts door weetgierigheid en reislust voortgedreven,
En kiest voor huis en hof ’t Americaansche strand.141
De geportretteerde heer stelt Pieter Willeumier voor, een broer van mijn verre
voorvader, die eigenaar was van een zesde deel van de plantage Kortenduur aan
de Pericakreek in Suriname.142

Anoniem, Portret van Pieter Willeumier, ca. 1750-1760.
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Voor het volgende Van Nierop (2021).
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Pieter Willeumier werd in 1716 in Amsterdam geboren als zoon van Pierre
Willeumier (1671-1740), een uit Bazel afkomstige beroepsofficier. Zij moeder
was Anne le Febvre (1682-voor 1739), een weduwe die uit haar eerdere huwelijk
de helft van de plantage Kortenduur had meegenomen. Het gezin verhuisde al
snel naar Voorburg, daarna naar Hedel en vervolgens naar een fraaie hofstede
De Hardenbergh in Veen in het Land van Heusden. Hier overleed eerst Anne
en vervolgens Pierre in 1740. Nadat ook twee dochters waren gestorven,
mochten de drie broers Pieter, Jan en Samuel zich gezamenlijk eigenaar noemen
van de halve plantage in hun moederlijk erfdeel. Alle drie waren ze als
kooplieden in Amsterdam werkzaam. Pieter verhypothekeerde zijn aandeel in
Kortenduur om een fregatschip te kopen, waarmee hij handel dreef op
Suriname. Zijn naam komt vele malen voor in de notariële akten in het
Amsterdamse Stadsarchief, die dankzij een bijzonder project versneld aan het
licht worden gebracht.143 In 1752 vertrok hij zelf naar de kolonie. Dit moet de
reis zijn geweest waarop Schonck in zijn gedicht zinspeelde. In 1757 ging hij
opnieuw scheep, nu om als administrateur op te treden voor verscheidene
andere plantage-eigenaren, een lucratief baantje dat wel tien procent van de
bruto-opbrengst van een plantage kon opleveren. In 1760 vertrok hij nogmaals
naar de kolonie en nu voorgoed. Tot 1764 was hij werkzaam als raadsheer in
het Hof voor Civiele Justitie in Paramaribo. Hij overleed twee jaar later en werd
begraven in de Nieuwe Oranjetuin, het kerkhof van de Gereformeerde
Gemeente te Paramaribo.
Waarom besteedde Schonck poëtische aandacht aan het naderende
vertrek van Pieter Willeumier? In de openingsregel noemt hij Willeumier ‘myn
Vrind’. Op het eerste gezicht lijkt die vriendschap onwaarschijnlijk. In 1752 was
Schonck een student van 21 jaar oud, wiens kennissenkring, zo blijkt uit zijn
dichtbundel, voornamelijk bestond uit studenten, geleerden en hoogleraren aan
de Harderwijker Academie. Willeumier was een vijftien jaar oudere koopman
en reder, die in Amsterdam woonde. Wat verbond deze mannen?
Er zijn twee sleutels, die allebei slecht - of helemaal niet - passen. De
eerste ligt in Hedel, de tweede in IJsselstein. Hedel: toen zijn vader dominee
Wilhelmus Schonck daar in december 1731 beroepen werd, was Adam
Christiaan één jaar oud. 1731 was ook het jaar dat de familie Willeumier uit
Hedel vertrok en zich in Veen vestigde; Pieter was toen zestien jaar. De
vriendschap is dus niet in Hedel ontstaan. Het is uiteraard mogelijk dat de
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ouders bevriend waren - de twee dorpen liggen over de weg zo'n 17 km van
elkaar verwijderd - maar hiervoor bestaan geen aanwijzingen. IJsselstein:
Schonck werd daar in 1759 aangesteld als rector; omstreeks datzelfde jaar
vestigde Pieters jongere broer Jan zich in dat stadje, kort na zijn huwelijk met
Johanna Adriana Hooykaas, de dochter van de enige jaren eerder overleden
predikant van IJsselstein. Hij bracht het daar tot schepen en burgemeester. Het
is verleidelijk een vriendschap te fantaseren die via Pieters broer Jan tot stand is
gekomen - ware het niet dat Schonck zijn sonnetten al in 1753 in het licht had
gegeven.
De conclusie moet dus luiden dat die vriendschap waarschijnlijk niet
meer om het lijf had dan een dichterlijke vrijheid. Wellicht heeft Schonck zijn
gelegenheidsgedicht in opdracht en tegen betaling geleverd. Wat niet wegneemt
dat hij mij geholpen heeft een portret te identificeren van een verre voorvader,
die een naar huidige maatstaven afkeurenswaardige negotie dreef. Nu is
vastgesteld - met dank aan Schonck - wie het portret voorstelt, wordt het
geschonken aan het Amsterdam Museum, waar het een bijdrage zal leveren aan
het gesprek over het slavernijverleden van de hoofdstad.
Henk van Nierop was tot zijn emeritaat in 2014 hoogleraar Nieuwe
Geschiedenis aan de Universiteit en tot 2009 directeur van het Amsterdams
Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw. Hij publiceert over de
Nederlandse Opstand en de Gouden Eeuw. Zijn meest recente boek is De
vernuftige etser: het scandaleuze leven van Romeyn de Hooghe (2019).
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Nestelknoop of penisroof
Remco Sleiderink

In november 2020 is het precies dertig jaar geleden dat ik me dankzij een
Utrechts werkcollege van Lia van Gemert even kon vastbijten in een
opmerkelijke vorm van tovenarij die door zeventiende-eeuwse geneesheren als
Johan van Beverwijck en Daniël Jonctys werd behandeld in vlot geschreven
boeken die gericht waren op een breder publiek. Het betreft de zogenaamde
nestelknoop waarbij de man door betovering zijn penis niet meer kan gebruiken
om seks te hebben, althans niet bij elke vrouw. Van Beverwijck haalt hiervan
enkele voorbeelden aan in zijn Schat der ongesontheyt (1642) en hij suggereert
daarmee dat tovenarij een reële oorzaak kan zijn van impotentie, al dekt hij zich
toch een beetje in (‘alsoo ick moet bekennen, de minste ervaringe daer van niet
te hebben’). Het strafste verhaal schrijft hij over uit Daniël Jonctys’
Verhandelingh der toover-sieckten (1638, vertaald uit het Latijn). Een jongeman
die ‘langen tijt ’t gebruyck van een jong-meysjen gehadt hadde’ wordt door haar
betoverd zodra hij haar in de steek laat. Hij ziet zichzelf plots van ‘sijn
mannelicheyt berooft’. Pas wanneer hij haar dreigt te vermoorden, maakt ze de
betovering ongedaan.
Dertig jaar geleden bestond Google Books nog niet en gebeurde de
vergelijking van de woorden Van Beverwijck en Jonctys in de leeszaal van de
universiteitsbibliotheek. Met die eeuwenoude boeken op tafel voelden mijn
medestudenten en ik ons enorm geprivilegieerd: deze boeken te kunnen
vastnemen en dit te kunnen lezen was niet iedereen gegeven. Maar met dat
voorrecht kwamen ook plichten, zo liet Lia goed voelen. Alles wat we deden in
het college was een voorbereiding van een vertaalde bloemlezing die in 1992 de
Griffioenreeks zou verschijnen. Maar met die nestelknoop konden we al eerder
aan de slag. In De Volkskrant van 8 november 1990 (ik heb het nog even
teruggezocht in Delpher) stond een gruwelijk bericht over een man die in een
bus in Nigeria door een woedende menigte was vermoord nadat hij ervan was
beschuldigd bij een andere man de penis te hebben weggetoverd. De toon van
het krantenartikel was nogal sensationeel – vooroordelen over Afrika werden
met graagte bevestigd – maar Dorthe Schipperheijn en ik zagen in dit stukje over
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de ‘penisroof in bus’ een gedroomde kans om de wondere wereld van Van
Beverwijck onder de aandacht te brengen.

Titelblad van Daniël Jonctys, Verhandelingh der Toover-sieckten.
Dordrecht: Jasper Goris, 1638.

Het plannetje lukte: op 17 november 1990 verscheen onze ingezonden brief
met het verhaal dat Van Beverwijck aan Jonctys ontleende. We kregen van Lia
felicitaties, maar ook toch ook kritiek: waarom hadden we het citaat niet in
modern Nederlands omgezet? Helemaal terecht natuurlijk. Op het vlak van
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popularisering had ik na twee jaar Nederlandse taal- en letterkunde nog veel te
leren. Ik heb ook de nota nog eens herlezen die ik voor het werkcollege schreef
en kan me helemaal aansluiten bij veelvuldige, opbouwende commentaren die
Lia in de kantlijn noteerde, zowel met betrekking tot de inhoud als de stijl. De
conclusie:
‘Je hebt je goed in de materie verdiept en bent bij het schrijven niet over
één nacht ijs gegaan. De leesbaarheid van je betoog laat nog wel te
wensen over: door de vele citaten (ook in de lopende tekst) heeft de lezer
het niet gemakkelijk, ook al omdat hij in kort bestek veel namen, titels
en feiten moet onthouden.’
Dank je wel, Lia, voor de bijdrage die je hebt geleverd aan mijn opleiding en
voor het inspirerende voorbeeld dat je bent geweest. Ik zal het niet vergeten.
Remco Sleiderink (1968) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht van 1988 tot 1992. Na lange tijd in Brussel te hebben
gewerkt, werd hij in 2017 hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de
Universiteit Antwerpen.
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De tovenaar en het visioen
Frans Blom

‘Men was waarlijk in dien tijd niet jufferachtig vies’, oordeelde J.A. Worp over
de klucht Oene die in de zeventiende eeuw te zien was in de Schouwburg.144 Het
is de constatering van een respectabele geleerde, neergeschreven in de gewijde
rust van de studeerkamer aan het einde van de negentiende eeuw. De wereld
verandert, mensen veranderen en het toneel verandert mee. Maar Lia van
Gemert is de zeventiende eeuw, in haar spectaculaire loopbaan heeft ze haar rol
gespeeld en haar deel gekregen in het academische theater. Laat dit de klucht
zijn aan het eind van de show.
De klucht van Oene, die in 1642 voor het eerst in de Schouwburg
verschijnt, is door Jan Vos gestolen uit Jochem Jool, een blijspel van Jan Soet.
Vos verandert de titel, en de namen van de personages en brengt het stuk onder
zijn eigen naam met succes op toneel.
Het stuk gaat over lustige Fytje. Ze is een jonge Amsterdamse die goed
ligt bij de mannen. Haar Oene bedriegt ze in eigen huis, zonder dat de goedzak
het doorheeft. ‘s Nachts als hij tevreden ligt te ronken, komt geile Ritsaert
langswippen. De vonken vliegen ervan af: ‘Wat dat den Hel niet kan’, roept de
minnaar in volle vaart, ‘dat doen de ritse vrouwen’. Totdat Oene het bed uit
stommelt. Er lijkt iets niet in de haak in het donkere huis.
Om het vege lijf te redden zet Ritsaert zijn tovenaarsstem op en bezweert
hij vanuit het duister een duivelsmeester te zijn, die Oene hulp komt bieden. Hij
zal helpen uitvinden of zijn echtgenote hem ontrouw is. In zijn slaaproes raakt
Oene betoverd door de magische stem uit de onderwereld. Natuurlijk gaat deze
tovenaar hem uitkomst bieden. Oene ziet als in een visioen de zondaars in de
hel die boeten voor het kwaad dat ze op aarde hebben gedaan.
Vos gaat uit stelen
Het is duivelse toverkunst, zoals Vos van Jochem Jool zijn Oene maakt.145 Het
gestolen stuk krijgt een nieuwe, eigen bewoording en laat de afgemeten versbouw
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van Soet, die dichtte in jambische zesvoeters, los. De metamorfose blijkt
bijvoorbeeld wanneer Fytje haar man beduvelt en net doet alsof ze een bastion
van kuisheid is. Als een viswijf houdt ze zich een opdringerige minnaar van het
lijf. Bij Soet klonk dat aanvankelijk zo:
K’segh houje handen thuys, ja wel togh hoddebeck,
Jan Trijntjes, Lubbert sul, Hans schiefkin, Esels-ooren.
Mal oene brant van lust, gaet lello, laetje smoren
In Doof-pot, wegh her-uyt, hier kapstock, k’heb een Man
Waer mee ick as ick wil, wel soetheyd hebben kan.
In Oene kookt de scheldpartij helemaal over. Er zijn nog slechts restjes van
metriek te vinden en de cesuren zijn weggevallen, terwijl sommige regels in de
kanonnade de traditionele toneelverslengte overschrijden met een totaal van wel
zes- of zeventien lettergrepen:146
Jy luyshond, Jy propdarm, Jy asbeer, Jy neus as ien Ancker,
Hoe selse jou noch op egete worden vande Spaensche Kancker,
Jy kolfvoet, Jy druypoog, Jy filebaert, Jy backhuys as ien grijns
Jy groote Olybock, bin Jy zo vol fenijns,
Datje na d’eerbaerheyt van Fijtje durreft talen?
De taal van Vos’ klucht laat zich niet beteugelen en ondersteunt de chaos en
losbandigheid van de typetjes. Vorm en inhoud zijn mateloos.
Oenes visioen
Verder tovert Vos een ongekend visioen aan het verhaal. Terwijl Fytje en haar
minnaar in het duister liggen te rampetampen en de duivelse tovenaarsstem uit
het duister opklinkt, komt de bedrogen echtgenoot een helledroom voor de
geest. Opeens ziet Oene weer voor zich hoe hij droomde van verdoemden in de
hel die zuchtten onder duivelse straffen. Hij zag advocaten en procureurs, een
vals slag van mensen ‘van jongs op ebrocht tot liegen’, hij zag notarissen en
secretarissen die goochelden met onbegrijpelijke woorden in het Latijn, massa’s
Leugen en vermaak. Boccaccio’s novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse
renaissance (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995), 104.
146
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dokters zag hij in de diepste krochten, want er zijn geen grotere ‘moordenaers
inde werelt als dat volck’, en apothekers werden er in een vijzel tot poeder
gestampt om als drankje toegediend te worden aan de medici.
Bakkers werden in de hel gestraft vanwege gesjoemel met het gewicht
van brood. Molenaars werden ‘op een Grut-meulen, so fijn als tarwe-meel
emaelt’ omdat ze rotzooiden met hun meel. Koks werden ‘estroopt, en aen ’t
spit esteecken’ omdat ze katten en honden voor hazen en konijnen verkopen.
Kroegbazen die hun klanten besodemieterden en wijn en bier met water
aanlengden, werden gekookt op onzichtbare vlammen, om te voorkomen dat ze
het vuur konden blussen en ‘mit water uyt hozen, of ten minsten uyt pissen, zo
binze et ewent mit water om te gaen’.
En er waren bedriegers uit de boekenwereld. Schijnbaar keurige
boekverkopers die bijbels leken te verkopen maar onder de toonbank boekjes
verhandelden over hypocriete figuren als Reintje de Vos. Bovendien zag Oene
schimpdichters en pasquillenmakers die met valse schrijfsels anderen door het
slijk halen. In een brandende oven zaten ze bij de leugenaars hun zonde te
bewenen ‘net op rijm’. Het publiek in de Schouwburg zal gesmuld hebben van
zo’n stukje conference waarin le tout Amsterdam aan de beurt kwam.
Gestolen dromen
Geheel in de stijl van Oene is het visioen van de hel gestolen goed. Het komt uit
de Spaensche dromen, een satirisch boekje dat in 1641 op de Nederlandse
markt verscheen als de vertaling van de Sueños door de Spaanse satirische
auteur Francisco Gomez de Quevedo y Villegas.147 Vos heeft geput uit de zesde
droom. Daar stromen inderdaad de dokters, advocaten, notarissen, kroegbazen,
boekverkopers, dichters en alle andere verdoemden toe om voor het tribunaal
in de onderwereld hun verdiende straffen te krijgen.148 Apothekers worden
verwerkt tot medicijn, ‘gedompelt ende geconfijt in glasen Potten met Olye’ die
de dokters tot siroop dienen. Kroegbazen worden er apart en verre van de
hellevuren gehouden om te voorkomen dat ze de vlammen zouden uitblussen
doordat ‘sy daer wel veel Water in mochten gieten, ghelijck sy op den Aerden
doen’. Pastey-Backers worden met stampers verbrijzeld omdat ze de mensen
vuiligheid als eten voorzetten en hun magen veranderden ‘in Vuylnis ende
Aesbacken, om Honden, Katten ende Paerde-vleesch daer in te doen
Zie Jan te Winkel ‘De invloed der Spaansche letterkunde op de Nederlandsche in de
zeventiende eeuw’ in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1 (1881), 81.
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verteeren’. De boekverkoper wordt er veroordeeld omdat hij in de vitrine
pronkte met Vergilius terwijl zijn winkel ‘een recht Bordeel van Boecken was’,
waar klanten terecht kunnen voor de bedrieglijke streken ‘van de vier HeemsKinderen, van Robert de Duyvel, van Reyntje de Vos, ofte Uylen-spiegel’. En
massa’s poëten zitten in de hel achter de tralies. Zij boeten voor hun
onwaarheden en verzinsels, terwijl ze niettemin ook in de hel op rijm blijven
zingen van het ‘quaet dat wy wel eer beginghen’.
Eerlijcke luy
Een enkele bedrieger is nieuw en door Vos aan het visioen toegevoegd. De
Amsterdamse toneeldichter en handelaar in glas voegt met tongue-in-cheek
bijvoorbeeld het type van de glazenmaker toe, die in de hel moet boeten omdat
hij goedkoop glas veel te duur verkoopt. Maar het meest opvallende is dat, terwijl
de Spaanse bron ze niet noemt, het visioen van Oene het volle licht laat vallen
op de schimp- en paskwillendichters, die anderen in valse verzen de maat
nemen. Als je de zonden bestudeert, waarvoor deze lieden straf verdienen, dan
zie je de concrete aanleiding voor Vos om het typetje in te voegen:149
De Pasquillemaeckers, die van eerlijcke luy hebben erijmt,
Worden ’er by de Labbe-kacken in een brandende oven esmeten:
En in ’t midden van ’t vier tonenser noch als Poëten,
Want se huylen en krijten zo net op rijm, datter niet ien silb aen scheelt.
In het maatloze vers van Oene spot Vos met de schimpdichters, de ‘Poëten’, die
in de hel hun zonde bewenen op rijm, zonder dat er een lettergreep te veel of te
weinig staat. Waarom ze in de hel zitten? Omdat ze in hun poëzie ‘eerlijcke luy’
de maat hebben genomen. Dat berouwen ze in de hel, keurig op de maat van
poëzie. Wie het slachtoffer van hun valse dichtsels is, laat zich raden. De
toneeldichter van Oene die de regels van de dichtkunst met voeten trad en de
eer van een gestolen stuk naar zich toe trok, heeft de wind van voren gekregen
omdat zijn werk alle perken te buiten ging.

149

Vos, Klucht van Oene, fol. A4v.
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‘Der drukpersse onwaerdig’?
Uit het begin van de Nederlandse
literatuurgeschiedschrijving
Lieke van Deinsen en Ton van Strien

Mr. Daniel van Alphen, Oud-Raed en schepen [...] te Leyden.
P. van Ameyden, te Leyden
Adrianus van Assendelft; predikant te Leyden
[...]
Mejufvr. Elizabeth Wolff, geboren Becker
Ernst Zeydelaar, Fransch en Nederduitsch kostschoolhouder te
Amsterdam
François Zoutmaat, Koster der Nieuwe Kerk in ’s Gravenhaege
Wat hebben deze en nog zo’n 180 andere personen met elkaar gemeen? Het
antwoord laat zich nauwelijks raden: ze figureren op de ‘Alphabetische Lijst der
Heeren [sic] liefhebberen’, die een exemplaar hadden gereserveerd van de
bundel Het Panpoëticon verheerlijkt enz., die in 1773 werd uitgegeven door het
Leidse literaire genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen
(KWDAV).
Amper een jaar eerder had genootschapssecretaris Cornelis Heyligert de
leden al het heugelijke nieuws gebracht dat ‘het beroemde Pan Poëticon
Batavûm, bestaende in een zeer fraei en kundig Kabinet [met] 327 keurige
geschilderde afbeeldzels der voornaemste Nederlandsche dichters en
dichteressen, nevens de levensbeschrijvingen van veele der zelven’ door hem
was verworven voor het genootschap op een veiling in Amsterdam. Hij ‘twijfelde
niet’, zo schreef hij, dat de aanwinst van dit ‘stuk van zeer veel waerde’ in goede
aarde zou vallen. Hij had het bij het rechte eind. De inkt op de verkoopakte was
amper droog of kabinet en toebehoren werden op een kar gehesen en naar
Leiden getransporteerd, zodat de aanwinst nog diezelfde avond getoond kon
worden aan de ongeduldige genootschapsleden. Het enthousiasme bleek van
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blijvende aard. Het Pan zou een sleutelrol gaan spelen in de literatuurhistorische
activiteiten van het genootschap.
Het Panpoëticon verheerlijkt is de eerste publicatie waarmee KWDAV
op grote schaal de aandacht vroeg voor dit nieuwe bezit. De bundel is
samengesteld op basis van handschriften die door de vorige bezitters van het
kabinet waren verzameld en bevat, naast een geschiedenis van het Panpoëticon
en een overzicht van alle tot dan toe geportretteerde auteurs, ruim 170 lofdichten
op de verzameling. De uiteindelijke plannen met dit achttiende-eeuwse
monument voor de Nederlandse literatuur reikten veel verder, maar deze
publicatie, zo stelt het bestuur in de ‘Voorreden’, lag al min of meer gereed en
mocht niet uitblijven. Immers, vele liefhebbers hadden erop aangedrongen en
de vorige eigenaar was het al van plan geweest. Bovendien (de logica is niet direct
inzichtelijk, maar daarover straks) waren er niet meer exemplaren gedrukt dan
er van te voren besteld waren, ‘opdat dit werk niet in prijs mogte verminderen,
gelyk niet zelden met andere boeken geschied’.
En toch, helemaal gerust lijken de bestuurders van KWDAV er niet op
geweest te zijn. Vanwaar toch die verzekering dat men het boek altijd wel weer
voor een goede prijs kwijt zou kunnen raken? In de volgende alinea stellen ze
bovendien met zoveel nadruk dat ze het ‘gansch onnoodig’ vonden om
‘diegenen te wederspreken, die een werk van dezen aard der drukpersse
onwaerdig mogten oordeelen’, dat bijna onvermijdelijk de vraag rijst waarom
‘diegenen’ zoiets akeligs zouden zeggen. Het antwoord klinkt ook niet heel
overtuigend: ‘[...] dit is zeker, dat men in deze Verzaameling verscheidene
Dichtstukken van waerde zal aentreffen.’ Zelden zal een dichtbundel met
minder enthousiasme zijn aangeprezen. Het lijkt eerst en vooral een
waarschuwing: verwacht hier maar niet te veel van, qua poëzie.
De waarde van het boek school voor KWDAV dan ook heel ergens anders in,
zoals uit het vervolg blijkt. Want behalve ‘verscheidene dichtstukken van
waerde’, stellen ze, vindt men in de bundel ook gedichten
‘welke, door derzelver Dichteren denkelijk verlooren, niet in hunne
Werken te vinden, echter alhier der vergetelheid onttrokken, zijn.
Behalven nog, dat sommige Beöefenaren der schoone Dichtkunst, reets
verstorven, door deze uitgaeve, zullen bekent worden bij zulken, welke,
mogelyk, van dezelven nimmer iets, dan de naemen alleen, hebben
hooren noemen.’
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Anders gezegd: het is voor een groot deel misschien niet te genieten, maar dit is
grotendeels onbekend werk, van misschien wel totaal vergeten dichters!
Zo begint onze literatuurgeschiedschrijving: verzamelen en
documenteren, ook van materiaal waar voor ‘gewone’ lezers maar weinig te
halen viel. Wij weten er nog steeds alles van. Het Panpoëticon was en blijft een
rariteitenkabinet, maar (zoals de heren bestuurders van KWDAV al zeiden): wat
is nou spannender dan een vondst, een onbekende naam die opeens een gezicht
en een verhaal krijgt? Behalve dat lang niet iedere lezer dat spannend vindt,
maar daar hielden ze anno 1773 dus al rekening mee. Niet tevreden, geld terug.
De geschiedenis vermeldt niet of er intekenaren geweest zijn die het
boek inderdaad na een korte inspectie van de hand hebben gedaan. Dat zullen
er toch niet zoveel geweest zijn. Van een bundel lofdichten zal men sowieso geen
erg hoge literaire verwachtingen hebben gehad. Voor de meesten zal de uitgave
vooral een tastbaar souvenir zijn geweest aan die bijzondere dag in 1773 dat het
Pan in hun kring werd opgenomen. Want dat is nog iets wat weliswaar niet alle
zes, maar toch vier van de hierboven genoemde personen gemeen hadden: Van
Alphen, Van Assendelft, Zeydelaer en Zoutmaat waren in dat jaar allemaal lid
van KWDAV, net als 61 anderen van de lijst. Als literatuur had het boekje
misschien niet zoveel te bieden, maar het stond voor een literair-historisch
moment. En dat doet het nog steeds: het staat aan het begin van de documentatie
van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en het laat zien dat daar bij een
misschien niet groot, maar toch tamelijk divers publiek (predikanten en leraren
uiteraard, maar ook kooplieden, hoge bestuursambtenaren, militairen – het
Oranjehuis ontbreekt) belangstelling voor bestond.
Lieke van Deinsen is als postdoctoraal onderzoeker en docent verbonden aan
de KU Leuven. Ze had het genoegen in 2017 te promoveren met Lia als vurig
lid van haar commissie.
Ton van Strien was tot 2017 universitair docent aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en van 1990-1997 een van Lia’s naaste collega’s aan de Universiteit
Utrecht.
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Gebruikte werken
De volledige titel van de publicatie die KWDAV in 1773 aan het Panpoëticon
wijdde, luidt: Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt door

lofdichten en bijschriften; Grootendeels getrokken uit het Stamboek van
Michiel de Roode; en nu eerst in ’t licht gebragt door het Genootschap, onder
de Spreuk: Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen. Te Leyden: Voor het
Genootschap 1773. Een afschrift van het bericht dat secretaris Heyligert de
leden van KWDAV stuurde, is opgenomen in de verzamelbanden 1167 A 1213 in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Leiden. Het ledenbestand
van KWDAV in 1773 is afgeleid uit: C.B.F. Singeling, Gezellige schrijvers:

Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800.
Leiden 1991 (p. 259-330).
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De KANTL en haar canon
Frank Willaert

Wat doet een Academie? Ze bekroont verdienstelijke wetenschappers en
briljante kunstenaars met doorwrochte juryrapporten en bescheiden prijzen. Ze
geeft niet rendabel wetenschappelijk werk uit. Ze houdt symposia zowel over
urgente als over obscure onderwerpen. Ze organiseert lezingen voor een breed
publiek. Ze host gespecialiseerde websites die na een emeritaat van de
universitaire server dreigen te verdwijnen. Soms verstout ze zich tot een
standpunt, dat maar zelden de voorpagina’s haalt. En in haar genootschappelijke
beslotenheid houden haar leden lezingen voor elkaar.
Zo ook de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren
(KANTL) te Gent, waar ik lid van ben.
Is dat genoeg?
Niet volgens die raadgever van een naar geld zoekende minister, die een
tiental jaren geleden onze toen nieuw aangetreden voorzitter opbelde met de
mededeling: ‘Ik zie geen doorslaggevende reden waarom we de Academie
zouden moeten behouden.’
De KANTL! Ooit de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde! Een duur bevochten icoon uit Vlaanderens emancipatiestrijd!
‘We zijn te weinig zichtbaar’, zei de voorzitter me in de trein
‘Laten we een canon van de Nederlandse letterkunde maken,’
antwoordde ik. ‘Voor het onderwijs, voor het lezend publiek, voor iedereen.’
Ik zei het zonder illusie. Enkele jaren voordien, onze voorzitter was toen
nog niet eens lid, had ik het voorstel al eens geopperd in een van onze
vergaderingen. Het was op een koude steen gevallen. Niet wetenschappelijk. Te
elitair. Te controversieel. Verschrikt, maar niet verrast had ik het idee meteen
laten vallen.
Dan was onze nieuwe voorzitter uit beter hout gesneden.
Onverschrokken legde hij het in de volgende vergadering voor. En wist een
aantal leden te overtuigen.
Er kwam een canoncommissie bestaande uit literatuurwetenschappers,
auteurs en één taalkundige. Die bakende eerst het speelveld af. Geen canon van
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schrijvers, maar van werken. Vijftig. Die minstens vijfentwintig jaar geleden
verschenen waren. Uitsluitend van dode auteurs. Uit Vlaanderen én Nederland.
Maar wel vanuit Vlaams perspectief. Niet alleen een lijst, maar ook aandacht
voor tekst en context. En de canon moest dynamisch zijn: om de vijf jaar moest
hij worden herzien en bijgesteld.
Eenmaal die krijtlijnen getrokken, begonnen de discussies. Soms hevig.
Auteurs kwamen met onverwachte kandidaten, wetenschappers verlieten hun
Olympus en ontpopten zich tot bewonderaars of verguizers. Oud werk werd
herlezen. Reputaties sneuvelden. Retoriek en overtuigingskracht bleken
belangrijk.
Ook ik haalde lang niet al mijn slagen thuis. Anthonis de Roovere viel
om. Eduard de Dene bleek kansloos. Maar met Vondel sloegen we – op z’n
Vlaams gezegd – een dubbelslag: poëzie en toneel (Lucifer). Het Antwerps
liedboek redden we op de valreep (Wannes van de Velde – ken je hem, Lia? –
bleek het doorslaggevende argument). Maar bij de herziening vijf jaren later
sneuvelde tot mijn verbijstering het Geuzenliedboek (ach, Wilhelmus, ich had
gheern willen keeren van u dit swaer tempeest).
Op 1 juli 2015 werd de canon voorgesteld tijdens de traditionele
openbare zomerbijeenkomst van de Academie in en rond het kasteel van
Beauvoorde bij Veurne. Een keur van Vlaamse schrijvers en artiesten zoals Tom
Lanoye, Anne Provoost, Chokri en Walid ben Chikha, Christophe Vekeman,
Peter Verhelst en het ensemble Zefiro Torna verdedigden ‘hun’ werk met vuur
en vlam. De Vlaamse televisie maakte een reportage voor het journaal. In het
druk bekeken programma De Afspraak lieten Saskia De Coster en Dimitri
Verhulst hun niet altijd even heldere licht schijnen op de canon. Er kwam een
canonboek dat enkele maanden later gepresenteerd werd in het Vlaamse
Parlement. Een goed bezochte website presenteerde de gecanoniseerde werken
en hun auteurs, gaf uittreksels en heel veel context, kondigde literaire activiteiten
aan in Vlaanderen, Nederland en overal ter wereld, verwees door naar het
(helaas alleen voor leraren toegankelijke) ongemeen rijke archief van de VRT
enzovoort.
De voorstelling van de tweede editie op 26 juni 2020 moest in volle
coronatijd noodgedwongen online gebeuren. Schrijver en voorzitter van de
commissie Erik Vlaminck stelde de vernieuwde canon voor, kunstenares Gerda
Dendooven, relatieconsulente Rika Ponnet en dichteres Annemarie Estor
beleden hun liefde voor drie nieuwkomers: Pallieter van Felix Timmermans,
Van de koele meren des doods van Frederik van Eeden en Turks fruit van Jan
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Wolkers. Groot tumult brak los in de Vlaamse pers en op de sociale media toen
bleek dat de controversiële roman Gangreen van Jef Geeraerts uit de canon
verdwenen was. Elke ochtend van juli en augustus wekte radio Klara haar
luisteraars met een welbespraakte lezer over Hadewijch, de Walewein, Huygens
of Claus en in het Literair Supplement van De Standaard schreven bekende
auteurs wekelijks een bladzij vol over hun favoriete canonwerk. De
canonwebsite mocht in drie maanden tijd 55000 bezoekers verwelkomen. Als
het erom ging belangstelling te wekken voor ons literair erfgoed, dan denk ik dat
de canon daarin geslaagd is.
Anderzijds, wat is het samenstellen van een canon anders dan, zoals een
gewaardeerd commissielid het met gepaste zelfspot uitdrukte, ‘beredeneerde
willekeur’. Andere uitgangspunten zouden ongetwijfeld andere selecties
opleveren. Een canon van vijftig werken heeft het grote voordeel van de
overzichtelijkheid, maar beperkt de ruimte voor vernieuwing. Zo zal Lia het me
bijvoorbeeld hopelijk niet persoonlijk aanrekenen dat na Anna Bijns slechts drie
vrouwen in de canon zijn opgenomen. Of dat tussen Vondel en Conscience niets
canonwaardigs geschreven lijkt (hoewel, wie Tom Verschaffels Weg naar het
binnenland leest, begrijpt ook wel waarom, en Betje Wolff en Aagje Deken
brengen in Vlaamse harten voorlopig geen snaar aan het trillen). Zelf vind ik dat
een in Nederland vermoedelijk vrij onbekende, maar wel oer-Vlaamse
klassieker als De Witte van Ernest Claes in een Vlaamse canon eigenlijk niet
kan ontbreken. En wie mist niet Komrij en Kouwenaar, Vestdijk en Du Perron
en zovele anderen? Maar dat is nu eenmaal ‘het Vlaamse perspectief.’
En toch, is het niet zo dat juist het feit dat een canon meningsverschillen
genereert, onze belangstelling voor literatuur levend houdt? In onze vloeibare
tijd is de canon toch vooral een gesprek over de canon. Niets is voor onze
klassieken dodelijker dan onverschilligheid.
Dierbare Lia, hoewel de liefde voor de oude, altijd door vergetelheid bedreigde
literatuur ons verbindt, en onze missioneringsdrang ons tot bondgenoten maakt,
hebben we het met elkaar nooit over de zin of de zinloosheid van een canon
gehad. Ik kan me voorstellen dat de idee van een canon alleen al haaks staat op
het vrijgevochten Amsterdam, waar je soms in moeilijke omstandigheden het
schip van de oudere letterkunde op koers hebt weten te houden. Stel nu dat jij
een canon gangmaakt vanuit noordelijk perspectief. Ongetwijfeld zal die op heel
veel punten verschillen van de onze. Maar zou juist een debat tussen noord en
zuid over ons literair erfgoed, ons onszelf en elkaar niet beter doen kennen? En
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zou die vuurslag geen vonken doen ontspringen die jonge harten in lichterlaaie
zetten voor ons mooie vak?
Wat ten slotte de KANTL betreft. Toen we enkele jaren na het
omineuze telefoongesprek de minister bezochten, bleek hij ons opvallend beter
te kennen. De zorg voor de canon werd in een nieuw decreet aan de KANTL
toevertrouwd, middelen werden vrijgemaakt om leraren en scholieren op een
passende wijze in het Academiegebouw met onze canon kennis te doen maken.
En is dat niet boven alles onze rol? Onze literatuur levend houden en doorgeven
aan de generaties die na ons komen?
Frank Willaert is emeritus hoogleraar Middelnederlandse letterkunde
(Universiteit Antwerpen) en ondervoorzitter van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal en Letteren.
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Prachtige boeken en geweldige boeken
Verschillen in reacties tussen literatuur- en
thrillerlezers
Peter Boot

In veel van haar publicaties heeft Lia van Gemert aandacht gevraagd voor
populaire historische literatuur (Van Gemert 1996, 1997). In mijn bijdrage aan
deze feestbundel wil ik aandacht besteden aan de populaire literatuur van nu. Ik
doe dat door te kijken naar het woordgebruik in recensies van gewone lezers,
zoals ze die schrijven voor sites als bol.com en hebban.nl. Ik vergelijk de reacties
op literaire boeken met reacties op literaire thrillers en op thrillers. Daarmee
raken we ook aan een andere interesse van Lia: het vrouwelijk schrijverschap,
zie bijvoorbeeld de monumentale bloemlezing Women's Writing from the Low
Countries 1200-1875 (Van Gemert et al. 2010). Veel van Nederlands bekendste
auteurs van literaire thrillers zijn immers vrouwen. Alle woorden die ik in deze
bijdrage noem komen statistisch significant vaker voor in reacties op het ene dan
op het andere genre.
Van sommige woorden ligt dat voor de hand. Woorden over misdaad
(dader, moord, onderzoek) komen vaker voor in besprekingen van (literaire)
thrillers dan in besprekingen van literatuur. Al iets verrassender is dat woorden
voor familie (familie, gezin, ouders, broer) bijna allemaal meer voorkomen in
reactie op literatuur dan in reactie op thrillers. Familierelaties zijn natuurlijk een
belangrijk literair thema. Een uitzondering is zus, een woord dat populairder is
bij liefhebbers van thrillers: zussen zijn kennelijk vaak slachtoffer (het woord
wordt vaak gebruikt in combinatie met verdwenen), in tegenstelling tot moeder
en dochter. Een ander thema-woord dat vaker voorkomt bij literaire lezers is
liefde.
We zien al iets meer van de receptie als we kijken naar woorden
gerelateerd aan plot. Woorden als gebeurtenissen, ontknoping en verhaallijn
komen meer voor bij (literaire) thrillers. Thrillers zijn een plot-georiënteerd
genre, en lezers richten zich op het plot. Dat wordt ook mooi zichtbaar in de
populariteit van woorden als waarheid en echte: de thrillerlezer wil weten wat er
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echt gebeurd is, en gebruikt daarom ook meer woorden als waarom, waardoor,
welke en wie. Vaak spelen gebeurtenissen van lang geleden een rol: zowel heden
als verleden worden meer gebruikt door thrillerlezers. Ze hechten ook aan een
goed opgebouwde of uitgewerkte plot.
Thrillerlezers hebben ook meer aandacht voor de indeling van het boek:
ze schrijven meer over bladzijden, pagina's, hoofdstukken. Ook de cover en titel
noemen ze vaker. En ze hebben het vaker over de personages: karakters,
personen en hoofdpersonen komen bij hen vaker voor. Karakters moeten goed
worden neergezet. Grappig genoeg komt hoofdpersoon (in het enkelvoud) dan
weer meer voor bij de literatuurlezers. Waarschijnlijk komt dat doordat literaire
romans vaker een enkele hoofdpersoon hebben dan thrillers.
Literatuurlezers noemen de schrijver van een boek, terwijl thrillerlezers
praten over lezers. Voor 'schrijver' gebruiken ze liever het woord auteur (of
schrijfster, bij de literaire thrillers). De literatuurlezers gebruiken schrijft, vertelt,
woorden en zinnen. Zoals je verwacht hebben ze het vaker over stijl; de
thrillerlezers gebruiken daarvoor het woord schrijfstijl.
De literatuurlezer lijkt iets persoonlijker te reageren dan de thrillerlezer.
Ik, me en mijn worden vaker gebruikt door literatuurlezers. Ook we en ons
gebruiken ze vaker, en in een concordantie lijkt dat gerelateerd te zijn aan
identificatie met een grotere lezersgroep (‘daarnaast maken we kennis met…’) of
de samenleving (‘onze maatschappij dwingt ons nu eenmaal…’). Alleen het
persoonlijk voornaamwoord zij wordt vaker gebruikt door liefhebbers van
literaire thrillers – misschien vanwege eerder genoemde zussen of schrijfsters.
Als het tenslotte aankomt op het uitspreken van een oordeel noemen
thrillerlezers vaker het aantal sterren dat ze toekennen: de cijfers van 1 tot en
met 5 en het woord sterren komen bij hen vaker voor. Ook in de woorden
waarmee ze het boek beoordelen zijn ze anders dan literatuurlezers: ze vinden
boeken geweldig, lekker, goed, prettig of prima. Ze maken ook afwegingen
tussen verschillende aspecten, getuige hun gebruik van jammer en helaas.
Literatuurlezers daarentegen vinden boeken bijzonder, leuk of mooi en als ze
erg onder de indruk zijn gebruiken ze prachtig.
Wat kunnen we nu leren uit deze verschillen? Zijn dit niet alleen wat
losse feitjes zonder verdere betekenis? Ik denk het niet. De woorden die
mensen in hun besprekingen gebruiken zeggen iets over hoe ze lezen en over
wat boeken met ze doen. Een prachtig boek is een andere belevenis dan een
geweldig boek. De aandacht voor de onderdelen van boek en plot en voor de
karakters suggereert dat thrillerlezers analytischer lezen. Het gebruik van de
169

eerste persoon meervoud door literatuurlezers kan te maken hebben met het
empathisch vermogen waarvan wel gezegd is dat het lezen van literatuur het
veronderstelt of bevordert. De observaties die ik hier doe, vragen om een theorie
over lezers, lezen en genre.
Overigens is het niet direct duidelijk hoe alle observaties in zo'n theorie
zouden passen. Waarom gebruiken literatuurliefhebbers meer moeten? Stellen
zij meer eisen aan zichzelf, aan het boek of aan de werkelijkheid? Waarom
komen alle tegenwoordige tijden van worden meer voor bij liefhebbers van
thrillers? Is er een reden waarom de passieve vorm beter past bij thrillers of
thrillerlezers? Ik weet het antwoord niet, maar ik denk dat het een diepe vraag
is die aandacht verdient.
Peter Boot (1961) is wiskundige en neerlandicus. Hij werkte jarenlang in de
automatisering en promoveerde (2009) op een proefschrift dat de
mogelijkheden voor digitale annotatie in elektronische edities onderzocht. Hij
adviseert bij de vervaardiging van digitale edities en onderzoekt online reacties
op literatuur.
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De populariteit van Kunstraadsels
Frans Grijzenhout

Toen ik in december 2015 werd benaderd door een medewerkster van
productiebedrijf Niehe Media (nu Medialane) met de vraag of ze een keer kon
komen praten over mijn werk, ben ik daar positief op ingegaan. Eigenlijk dacht
ik dat ze mijn advies wilde vragen over allerlei ideeën die zij had voor een
televisieprogramma over kunst. Maar al snel bleek dat de vraag veel specifieker
was: zou ik ervoor voelen om als presentator een serie programma’s te maken
over mijn eigen onderzoek? Ik had immers uitgezocht wie Jan Steens Burger
van Delft was en ik had kort daarvoor bekend gemaakt waar in Delft volgens mij
het Straatje van Vermeer te vinden was. En misschien was er nog wel meer?
Mijn bezoekster had uitgebreide desk research gedaan: ze kende mijn
belangrijkste publicaties, ze had filmpjes van me bekeken op internet en
inlichtingen over me ingewonnen. Ze was er zonder meer van overtuigd dat ik
het zou kunnen.
Maar ik had twijfels. Mijn onderzoek naar dit soort zaken deed ik liefst
zo onopvallend mogelijk. Over de tussentijdse resultaten praatte ik alleen met
mijn vrouw en dochters en met een enkele vertrouweling, tot aan het moment
van publicatie. Ik wilde niet dat mensen voortaan constant over mijn schouder
gingen meekijken om te zien waarmee ik bezig was. En niet alle handigheden
(en onhandigheden, niet te vergeten) van mijn onderzoeksmethoden prijsgeven.
Na een paar leuke en inspirerende gesprekken heb ik me toch laten
overtuigen, op een aantal voorwaarden: het echte kunstwerk moest minimaal
één keer tijdens een uitzending in beeld komen, waar ter wereld het zich ook
bevond. Ik zou bij mijn onderzoek in beeld geassisteerd worden door jonge
kunsthistorici. En ik mocht meepraten over de montage en over de door Jacob
Derwig in te spreken commentaarteksten.
Toen konden we aan de slag. Tussen september 2016 en juni 2017
namen we zes afleveringen van het programma op, met de zojuist afgestudeerde
Julia van Marissing en Sophia Thomassen als mede-onderzoekers, en
kledingdeskundige Marieke de Winkel als min of meer vaste gast. We maakten
afleveringen over die eerder genoemde Burger van Delft (met natuurlijk een
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prominente rol voor co-auteur Niek van Sas), over het Straatje van Vermeer
(met een onvergetelijke bijdrage van Gabri van Tussenbroek, die staande de
opname ineens een zestiende-eeuwse baksteen uit een plastic tasje tevoorschijn
haalde), over een jongensportret van Ferdinand Bol in Londen, een anoniem
familieportret in Antwerpen, twee portretten door Frans Hals in Berlijn (Jan
Miense Molenaer en Judith Leijster?) en een zogenaamd portrait historié van
de Amsterdamse koopman Leonard Winnincx en zijn vrouw Helena van
Heuvel in Sint-Petersburg. Een van de hoogtepunten van de serie was het
moment waarop Julia en Sophia een kopie van dat schilderij op ware grootte
terughingen boven de schoorsteenmantel in de Sael van een huis aan het
Amsterdamse Singel, waarvoor het dubbelportret in 1664 door Ferdinand Bol
was gemaakt.
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Per aflevering was ik zo’n zes à zeven dagen bezig met voorbereiding, opnames
en redactie. Maar dat was het zeker waard, die dagen horen tot de leukste van
mijn werkzame leven. We hebben ongelooflijk veel plezier beleefd aan het hele
proces van bedenken, ontwerpen, maken, bediscussiëren, redigeren en soms
weer verwerpen van materiaal, dat nu eenmaal bij dit soort werk komt kijken.
En het was tenslotte heel bevredigend om te merken dat elke aflevering door
gemiddeld 200.000 à 300.000 mensen aandachtig werd bekeken en goed werd
gewaardeerd.
De historische letterkunde heeft in deze televisiereeks geen prominente
rol gespeeld. Alleen in de uitzending over het portret van Leonard Winnincx en
Helena van Heuvel klonk een passage uit een gedicht van de Amsterdamse
dichter Hieronymus Sweerts. Maar we zijn er, denk ik, wel in geslaagd allerlei
aspecten van het zeventiende-eeuwse culturele leven – in hogere kringen, dat wel
– tot leven te brengen, aanschouwelijk en navolgbaar te maken. Zonder te
vervallen in goedkope of al te romantische voorstellingen of duidingen van het
verleden.
Zou er ook een serie programma’s te maken zijn over letterkundige
teksten uit het verleden? Waarom niet? De kunst is er een vorm voor te vinden
die mensen aanspreekt, die ze meeneemt in een redenering of een zoektocht.
En die ze zelf ook aan het denken zet. Misschien ligt daar voor Lia nog een
mooie toekomst.
Frans Grijzenhout is hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd aan
de Universiteit van Amsterdam.
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Met Maerten de Vos naar het Beloofde Land
Geert H. Janssen

Het Nederlandse begrip vluchteling heeft een betrekkelijk jonge geschiedenis.
Volgens het onvolprezen WNT ontstaat het als zelfstandig naamwoord pas in
de eerste helft van de zeventiende eeuw en wordt de term vanaf het eind van die
eeuw populairder, vooral in toepassing op de Franse Hugenoten, de
zogenaamde refugié’s. Toch betekent die jonge begripsgeschiedenis niet dat het
fenomeen van ‘de vluchteling’ voor die tijd onbekend was.
Een kleurrijk schilderij uit het Utrechtse Catharijneconvent (in bruikleen
van het Mauritshuis) geeft inzicht in de geleidelijke ontwikkeling van het concept
vluchteling (zie afbeelding). Het betreft een zogenaamd portrait historié dat
waarschijnlijk rond 1575 door Maerten de Vos is vervaardigd. Het toont de
Antwerpse familie Panhuys met hun vriendenkring, voor de gelegenheid
uitgedost als Oudtestamentische Israëlieten. Het gezelschap wordt begeleid
door niemand minder dan Mozes zelf, met naast hem de Tafelen der Wet. De
forse omvang van het paneel, de ingenieuze compositie, de verfijnde
schildertrant en het rijke kleurpalet duiden allemaal op een ambitieuze
opdracht. Dit is een schilderij dat gezien moest worden en de kijker iets te
vertellen had. Maar wat precies?
Het paneel duikt in de vakliteratuur geregeld op, maar over de
interpretatie verschillen de meningen. Zo zijn er pogingen gedaan de afgebeelde
personen te identificeren. Naast de vermoedelijke opdrachtgevers Peter en
Margaretha Panhuys hebben kunsthistorici de gezichten herkend van de
koopman-humanisten Gilles Hooftman en Johan Radermacher, de schilderrederijker Lucas d’Heere, tekenaar Joris Hoefnagel en uitgever Christoffel
Plantijn. Als deze identificaties correct zijn, biedt het groepsportret ons een
zeldzaam snapshot van celebrities uit de Antwerpse creatieve industrie van het
midden van de zestiende eeuw. Op de voorgrond figureert prominent een aantal
rijk geklede vrouwen dat opvallend genoeg tot veel minder zekere identificaties
heeft geleid. Behalve Margaretha en Anna Panhuys zien we enkele allegorische
figuren, die misschien ook als portretten kunnen worden gelezen. Eenzelfde
onduidelijkheid bestaat er over de overkoepelende boodschap van het stuk.
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Sommige onderzoekers hebben er een (verhuld) calvinistisch statement in
gelezen (‘de mens moet alleen God gehoorzamen’). Anderen hebben de
geportretteerden juist in een Lutherse traditie geplaatst en weer een andere
groep onderzoekers heeft gesuggereerd dat we hier te maken hebben met een
verbeelding van het ‘Huis der Liefde’ – een religieuze beweging die in de
historiografie tot veel speculatieve theorieën over geheime sektes heeft geleid.
Wat al deze pogingen tot duiding met elkaar gemeen hebben, is dat ze de
Panhuys-clan in een herkenbaar confessioneel hokje willen plaatsen, ook al
weten we inmiddels dat dit soort religieuze categorieën voor tijdgenoten veel
vloeiender en minder helder afgebakend waren.

Maerten de Vos, Mozes toont de tafelen der wet aan de Israëlieten, met portretten van leden
van de familie Panhuys, hun verwanten en vrienden, 1574 – 1575 (Mauritshuis, in bruikleen
aan Museum Catharijneconvent).

Als we de pogingen tot specifieke religieuze identificatie loslaten, ontstaat er ook
ruimte voor een andere lezing van dit fascinerende portrait historié. De figuren
op het paneel kunnen niet allemaal ‘naar het leven’ zijn geschilderd door
Maerten de Vos. Peter Panhuys, Gilles Hooftman en hun gezinnen woonden
rond 1575 weliswaar in Antwerpen, maar Johan Radermacher en Lucas d’Heere
waren enige jaren eerder de Nederlanden al ontvlucht vanwege het
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vervolgingsbeleid van de Habsburgse regering. Zij verbleven sindsdien in
ballingschap in Engeland. Andere leden van het afgebeelde vriendennetwerk
bevonden zich om diezelfde reden in Duitse asielsteden, zoals Emden en
Wesel. Panhuys en Hooftman zouden enige jaren later eenzelfde lot ondergaan.
Na de inname van Antwerpen in 1585 ontvluchtten ook zij de stad richting het
Protestantse Noorden. Johannes Müller heeft er dan ook op gewezen dat het
Panhuys paneel bovenal een imaginair groepsportret is, waarin een door
diaspora uiteengedreven vriendenkring door De Vos virtueel met elkaar is
herenigd.
Wellicht heeft de dramatische ervaring van diaspora en ballingschap
Maerten de Vos geïnspireerd om de groep in een Oudtestamentische omgeving
te situeren en voor te stellen als Israëlieten, op de vlucht vanuit Egypte naar het
Beloofde Land. Daarmee plaatste hij de chaotische vluchtelingencrisis in de
zestiende-eeuwse Nederlanden in een herkenbare, eerbiedwaardige Bijbelse
traditie. Een dergelijk interpretatiekader kon voor tijdgenoten een instrument
zijn tot troost, betekenisgeving en identificatie, of een manier om je te
onderscheiden van andere, ‘gewone’ migranten. Ook elders in Europa grepen
vervolgde religieuze minderheden in deze periode naar Bijbelse precedenten
om zichzelf te presenteren als een specifiek type migrant, dat aanspraak kon
maken op een zeker heroïsch slachtofferschap. Het is ook in deze omgeving dat
de termen refugié en vluchteling in de late zestiende eeuw voor het eerst
opduiken. Het WNT meldt veelzeggend dat het begrip vluchteling in de
zeventiende eeuw vrijwel altijd betrekking heeft op verdreven protestantse
migranten. Het spectaculaire schilderij van Maerten de Vos helpt ons die
geleidelijke uitvinding van het concept ‘vluchteling’ beter te begrijpen.
Geert Janssen is hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam.
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Zeven hindernissen in het leven,
en wat daartegen te lezen
Marita Mathijsen

Je pakt een kookboek als je verwende gasten te eten krijgt, je pakt een
klussenboek als je wil weten hoe je een schilderij stevig ophangt, een tuinboek
als je in plaats van woekerende klimop een bloeiende clematis wilt planten, een
medisch handboek als je wilt weten wat je tegen steenpuisten kunt doen en een
reisboek als je naar een plek zonder internet af wilt reizen. Hoe zou het zijn als
een mens ook naar boeken zou grijpen in netelige situaties die met de geest te
maken hebben? Hoe zou het zijn als er literatuur was die dan bijna
vanzelfsprekend uit de kast gehaald zou worden, zoals er nu in verband met
corona zoveel mensen De pest van Albert Camus tevoorschijn gehaald hebben?
Hoe zou literatuur uit het verleden meer impact kunnen krijgen in het dagelijks
leven?
Laten we ons eens voorstellen bij wat voor soort situaties literatuur zou
kunnen helpen. En dan bedoel ik geen snelle ehbo-hulp, maar hulp in de zin
van begrip, berusting, herkenning en overdenking. Welke hindernissen in het
dagelijks leven zouden aanvaardbaarder gemaakt kunnen worden, of verzacht,
als de lijder een boek zou lezen? Ik ga er dan vanuit dat een roman of toneelstuk
met verandering van personages, tijd en plaats toepasselijk zou kunnen zijn op
wat de lezer het leven bemoeilijkt, en daardoor heling zou kunnen bieden.
Omdat de lezer ziet dat hij of zij niet alleen staat, dat er door de eeuwen heen
vergelijkbare situaties zijn geweest, die wellicht ook niet opgelost konden
worden, en zo de lezer verlichting geven.
Wat zijn de meest voorkomende hindernissen waar een mens mee
geconfronteerd wordt? Een vrouw werkzaam op de universiteit bijvoorbeeld? Ik
heb het dan niet over het grote kwaad, niet over moord, niet over geweld, maar
over ergernissen die elke dag kunnen optreden, over hoe je bejegend wordt door
anderen, over hele concrete gevallen die je misschien naar een abstracter niveau
kunt trekken. Lege plastic waterflesjes in het park: milieuvervuiling. Papieren
van de parkeerdienst: bureaucratie. Een marktkoopman die je 500 gram kersen
laat betalen terwijl de weegschaal 450 gram aangeeft: hebzucht. En zo komen we
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bij de zeven hoofdzonden terecht: hoogmoed, hebzucht, wellust, jaloezie,
onmatigheid, woede en traagheid. Die kunnen tot groot kwaad leiden, maar ze
liggen ook ten grondslag aan kleine, dagelijkse ergernissen. Heb je ermee te
maken op het werk, in huis, ben je zelf wellicht de prooi van een van deze
kwaden? En bestaat er dan literatuur die je kan helpen om te contempleren over
de ergernissen en ze naar een hoger plan te trekken?
Laten we eens beginnen met hoogmoed. Hoeveel collega’s op het werk
zijn er niet die zichzelf te hoog inschatten, die denken dat ze hemelbestormende
artikelen schrijven en die het werk van jou nooit eens ter sprake brengen in een
college? Zijn er mooie boeken over hoogmoed die ten val komt? Zullen we
archibald strohalm, de eerste roman van Harry Mulisch daarvoor inzetten? Het
verhaal van een man die denkt dat hij een kunstwerk kan scheppen over het
‘hiervoormaals’ en dat hij daarmee de wereld naar zijn hand kan zetten. Dat
eindigt in een vernederend fiasco en de dood van de hoofdpersoon.
En dan die hebzuchtige buurman, die zelf geen auto heeft, maar die van
jou te leen vraagt als hij eens naar Ikea moet omdat daar net een kortingsactie
is, en die de benzine daarna niet eens vergoedt. En je durft hem niet te kapittelen
omdat je gasten hun auto vaak bij hem voor de deur zetten. Kijk, dan kun je
goed terecht bij Warenar van P.C. Hooft, waar de hebzuchtige hoofdpersoon
de kous op de kop krijgt. Weliswaar kun je dan nog geen begrip opbrengen voor
de oorzaak van hebzucht. Als je daar verder mee wilt, kun je misschien nog De
avonden van Gerard Reve uit oude dozen met boeken van jaren her opduiken,
waarin de oorlog aangedragen wordt als excuus voor de zuinigheid van Frits’
ouders. Neem dan vooral ook nog bij het lezen een glaasje bessen-appelvruchtenwijn.
Stel je hebt last van collega’s die gluren naar je vormen alsof het nog de
jaren zestig zijn toen dat gewoon en zelfs leuk gevonden werd. Of je bent in een
café en er worden verkeerde grappen gemaakt als je als vrouw gretig in het
schuim van een glas bier hapt. Wellust dus: daar gaat de halve wereldliteratuur
over. Maar mooie geilheid, lust waar je begrip voor op kunt brengen, erotiek die
je doet blijven geloven in de schoonheid van het lichamelijke, en je doet beseffen
dat er een verschil is tussen vuige wellust en begeerte, lees dan Kort Amerikaans
van Jan Wolkers nog eens. En om goed te voelen hoe wellust is die over de
grens gaat, zou je nog eens de Sara Burgerhart van de leukste dames uit de
Nederlandse literatuurgeschiedenis in handen kunnen nemen.
Je schoonzus die zegt dat zijzelf altijd truitjes bij H&M koopt als jij net
een beeldschone angoratrui van Versace gekocht hebt. Jaloezie, en die is vaak
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zo geniepig aanwezig, dat je niet eens beseft dat een opmerking die je steekt
eigenlijk getuigt van afgunst. De mooiste tekst over jaloezie is wel Vondels
Lucifer. Lucifer, de engel, is afgunstig geworden op de mens, die door God
boven de engelen gesteld wordt, hij verzamelt een leger medestanders en trekt
ten strijde tegen de engelen die God welgevallig blijven, delft het onderspit en
eindigt als duivel.
De zak chips die leeg moet, het vierde glas prosecco, nog een paar
schoenen, nog een boek. Nog een relatie erbij op LinkedIn en nog een foto op
Instagram. Op je publicatielijst ook de kleinste bijdrage aan neerlandistiek.nl
plaatsen. Postzegels verzamelen. Onmatigheid, of dat nu in eten, drank, seks of
bezit is, we kennen het allemaal, van jezelf en anderen, en we ergeren ons er
allemaal aan, of het nu bij jezelf of bij de ander is. Voor dat soort boeken moet
je naar Adri van der Heijden gaan – in zijn Advocaat van de hanen is de
onmatigheid gestold in de mateloze drankzucht van de advocaat.
De deur wordt met een smak dichtgeslagen, de echtgenote brult nog:
zoek het maar uit, en laat je achter met een volle kattenbak en een omgestoten
koffiekan en de taak om je broer uit te leggen dat jullie niet naar de verjaardag
kunnen komen omdat je te laat van de vergadering kwam om de auto bij de
garage op te halen voor zes uur. Woede. Bordewijk misschien, met de
meedogenloze Dreverhaven in Karakter? Of is die woede te berekenend en
moeten we meer zoeken naar de uitbarsting, de vulkanische woede zoals die
optreedt bij vaders en zonen in Knielen op een bed violen van Jan Siebelink,
waarin drie generaties hun frustraties uiten in ontembare vernielzucht?
Je bent redacteur van een tijdschrift, je hebt de recensies onder je hoede, je
verdeelt boeken en dan moeten de aanmaningsmails de deur uit. Goed, er zijn
altijd een stuk of drie medewerkers die net voor de deadline inleveren, maar die
anderen… Het boek ligt inmiddels al bij De Slegte, en nog is de recensie er niet.
Traagheid, ach wie lijdt er niet aan? Belastingaangiften gaan te laat de deur uit,
een beterschapswens blijft liggen, mails wachten op antwoord. Maar hebben we
behalve Oblomov een andere romanfiguur die tot niets komt? Je hebt natuurlijk
de trage ambtenaar Slijmering in Max Havelaar. Maar is er ook een boek waarin
de onontkoombaarheid van het uitstellen van handelingen zo beschreven wordt
dat je begrijpt waar het vandaan komt? Of moeten we nu denken aan de schrijver
zelf die boeken niet voltooit die hij beloofd heeft: Het boek van violet en de
dood, van Gerard Reve?

179

Kortom: mens erger je niet, neem een boek – ook de Nederlandse literatuur
heeft ze.
Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de literatuur en
cultuur van de negentiende eeuw.
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De Cruijffiaanse versnelling
René van Stipriaan

Pas wanneer je met iemand gaat werken, leer je hem of haar goed kennen. Het
zal in het voorjaar van 2016 zijn geweest dat Lia me betrok bij de
voorbereidingen op het Bredero-jaar 2018. Er moest een boek komen, dik, dun,
maakte niet uit, ik kreeg helemaal de vrije hand, een nieuw opgerichte stichting
ging ervoor zorgen dat er een fatsoenlijk honorarium kwam. De daarop
volgende maanden hadden we regelmatig overleg over de contouren van het
boek, over wie erbij konden helpen, en over waar de stichting de benodigde
middelen zou kunnen vinden. Meestal bij een piekfijn garnalenkroketje in Café
Luxembourg. Bij een van die kroketjes onthulde Lia me dat ze vurig
voetballiefhebber was – inmiddels was de zomer van 2016 aangebroken, met
een groot eindtoernooi voor landenteams in volle gang.
Het was voor het eerst dat ik met een historisch letterkundige over
voetbal sprak – ik had mijn enthousiasme voor het spel op een nauwkeurig te
bepalen tijdstip, lang geleden, verloren. We kregen het over Cruijff, iemand die
ik als schooljongetje regelmatig ‘in het echt’ had zien spelen, die ik ook een paar
keer een handtekening had gevraagd, en die ik had zien schitteren op het WK
van 1974. We hadden het over de ongepolijste magie die het voetbal in die jaren
nog kon uitstralen. Ik probeerde Lia uit te leggen, dat voor mij de
aantrekkingskracht van voetballen niet lag in hopen op een doelpunt voor je
favoriete elftal. Dat is eigenlijk bijzaak; de essentie is dat er iemand op het veld
moet lopen van wie je hoopt dat hij de bal krijgt. Dat er dan iets onverwachts en
iets moois gebeurt. Zo iemand was Cruijff, nooit meer overtroffen, een en al
elegantie. Effectieve elegantie.
Terug naar het WK van 1974, Cruijff in bloedvorm, ongrijpbaar. Meer
dan ooit etaleerde hij tegenover de beste verdedigers van de wereld zijn grootste
kwaliteit: de versnelling. Cruijf kon ongekend goed moduleren. Want hij kon
ook goed vertragen. Een Cruijffiaanse versnelling werd altijd heel subtiel ingeleid
door een heel kort moment van vertraging. Nauwelijks door anderen te
imiteren, en zeer ontregelend voor verdedigers. En toen kwam die finale, met
de wonderlijke eerste minuten, de Duitsers worden meteen weggetikt, ze zien
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de bal rondgaan, tot Cruijff hem krijgt, en dan gebeurt het, Cruijff zet een paar
sloom ogende stappen, op zich al dreigend genoeg, dan komt de versnelling,
Duitse middenvelders tasten mis, en dan even dat subtiele moment van
vertraging, en dan opnieuw een nog hogere versnelling. Een versnelling in een
versnelling, dit is ongelooflijk. Cruijff wordt neergelegd, penalty. De rest is
geschiedenis, in zoverre, dat ik ruim anderhalf uur later voorgoed mijn
enthousiasme voor voetballen verloor. Want schoonheid, schoonheid had het
afgelegd tegen de brute middelmatigheid van de Duitsers – ze had haar gezicht
verbrand, hoorde ik het later noemen. Het was meer dan ik kon verdragen als
veertienjarige.
Zo zat ik wat te bespiegelen met Lia over het nobele, maar voor gevoelige
types veel te wrede en onrechtvaardige voetbalspel. Een volgende keer ging het
gewoon weer over Bredero. De plannen hadden inmiddels verder gestalte
gekregen. In augustus 2018 zou het dagenlang in Amsterdam gaan gonzen van
Bredero. Plannen genoeg. Maar met de subsidies liep het wat minder hard. Het
voorjaar van 2017 brak aan, als ik nog iets wilde met Bredero moest ik nu toch
wel beginnen. Het was al een tijdje stil. In mei deed ik toch maar eens navraag,
met in het achterhoofd de gedachte dat het tijd werd er een punt achter te zetten,
dan kon ik verder met andere dingen. Lia gemaild, kort daarop met haar in
beraad (een eerste versnelling); nee, er was nog geen enkele toezegging van de
fondsen binnen (een moment van vertraging), maar ze zou het gaan bespreken
met het bestuur. Een paar dagen later was een kwart van het budget rond, of ik
maar aan de slag wilde gaan, met de rest van het bedrag zou het ook wel goed
komen. Dat was ook zo. Aardig staaltje cruijffiaanse versnelling.
De daarop volgende maanden was ik verdiept in Bredero. De zomer van
2018 brak aan; bij mijn uitgever waren de verloven ingetrokken om een vrij
complex boek in een hoog tempo in elkaar te kunnen zetten en naar de drukker
te krijgen. Het lukte, nog zo’n vier weken te gaan. Hoe stond het met de grote
manifestatie die gepland stond in de Openbare Bibliotheek op de avond van 23
augustus? Er waren plannen, maar de zomer was ongenadig heet, veel
betrokkenen waren de stad uit. Er was een schets van een programma, maar
niet veel meer. Lia keek zorgelijk in deze dagen. Even heb ik gedacht dat ze
dacht: leuk geprobeerd, maar het lukt ons even niet (het moment van vertraging).
Het was harken; de kaartverkoop liep intussen voor geen meter. Toch maar
doorgaan, met opeens weer die versnelling. In de tweede en derde week van
augustus begon het te sidderen en te bruisen. En wederom, de rest is
geschiedenis.
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En dan opeens in dit bizarre pandemiejaar, eerst die wonderlijke
verlamming van het hele leven, ook het academische; het goed bedachte
slotakkoord van het jubileumjaar met een stereo-opvoering van Bredero en
Shakespeare die opeens niet door kon gaan. Hier weer de vertraging, want dat
moet dan maar later. En opeens was daar weer een onverwachte cruijffiaanse
versnelling: Lia neemt eerder dan ik had verwacht, afscheid van haar leerstoel.
Je ziet het pas als je het door hebt.

encore:
Lieve Lia, we zijn jarenlang goede collega’s geweest; maar in de aanloop naar het
Bredero-jaar hebben we elkaar pas beter leren kennen. Ik heb je nog nooit laten
weten dat je me met dit avontuur een immens groot plezier hebt gedaan. En van
je versnellingen heb ik schaamteloos genoten. Ik wens je een mooi en rijk otium
toe.
René van Stipriaan is historisch letterkundige; hij schreef onder andere Het volle
leven (2002) en De Hartenjager, leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz.
Bredero (2018).
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Na de Stevenskerk, Dom en Lutherse Kerk
Jaap Peters en Joost Vrieler

De dubbeltransfer van Lia van Gemert en Paul Wackers in 2000 van de
Katholieke Universiteit Nijmegen naar de Universiteit Utrecht was voor het
Nijmeegse literaire tijdschrift Letterlik aanleiding voor een lang dubbelinterview
door ondergetekenden. Al gauw bleek van een Nijmeegse vijandige overname
van de Utrechtse universiteit geen sprake en beide hooggeleerden spraken zich
uit over actuele kwesties in de samenleving en in de academische wereld.
Nu Lia van Gemert, na de Dom te hebben ingewisseld voor de Lutherse
Kerk, met emeritaat gaat, willen wij een aantal van haar krasse uitspraken,
beloftes en analyses van actueel commentaar voorzien. Vanuit een persoonlijke
invalshoek, vanuit het perspectief van twee Nijmeegse oud-studenten (en een
latere Utrechtse promovendus), losjes geordend in een aantal categorieën.
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Lia de docent

2000: Ik vind dat je niet alleen maar college geeft, de groep moet er ook iets
mee doen. Wij zijn in feite jullie modellen: ofwel je spiegelt je aan ons, ofwel je
zet je tegen ons af.
2020: Twintig jaar verder, allebei 42 jaar. Onvermijdelijk treedt nostalgie op als
we het over onze studietijd en beeldbepalende Nijmeegse docenten hebben. We
refereren nog regelmatig aan Lia. Toen al, trouwens. In De Verdieping, Joosts
parodie op Het Bureau, figureerde Lia als mevrouw Van Boekel. In tijden van
lockdown is het stoïcisme van Seneca een prima manier om paniek over een
instortende wereldeconomie te beteugelen. Lia liet ons kennismaken met die
geruststellende leer. Haar voortrekkersrol als regisseur en acteur in korte
opvoeringen bij het afscheid van Wim Gerritsen en Geert Dibbets, waarbij zij
menig student en promovendus inschakelde, heeft bij ons echter niet geleid tot
een grote acteerbehoefte.

2000: Wat ik jammer vind, is die vier jaar studietijd. Daar kunnen we niets aan
doen. Die vier jaar zorgen ervoor dat bewustwording via een kookboekrecept
bereikt moet worden. De weg van het zelf leren, wordt zo bijna geheel
geblokkeerd.
2020: En de student, hij ploegde voort… Het werd nóg erger door het leenstelsel.
Een student lijkt nu geen verkeerde keuzes meer te mogen maken, terwijl hij in
de jaren negentig nog ontsnappingsmogelijkheden had. Het leenstelsel is een
knellend korset, en misschien óók een reden voor het gebrek aan interesse voor
Nederlands. International management, languages, fashion, communication and
branding (niet bestaand, maar wellicht een gat in de markt) klinkt een stuk
minder stoffig en is met een beetje geluk niet al te moeilijk. Geef de calculerende
student met molensteen om zijn nek eens ongelijk dat hij op zeker speelt.
Lia de motivator

2000: Als ik tweedejaars zie, zeg ik altijd dat ze moeten kiezen wat ze leuk
vinden. Kies nou niet taalbeheersing omdat je straks het grote geld wilt
verdienen, want het geld is er voor jullie allemaal als je klaar bent.
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2020: Doen wat je leuk vindt: het belangrijkste advies. Lia was een uitstekend
motivator. Maar na de keuze voor iets leuks, moest je dan ook echt je best doen.
Terecht, want anders verwordt een studie tot iets vrijblijvends en oppervlakkigs.
Al vonden we het geruststellend dat we na colleges over Bredero, Van Effen en
Six van Chandelier gewoon even over PSV konden praten. En uiteindelijk zijn
we hoofdredacteur van een aantal autotijdschriften en directeur van een
kunstfonds geworden. Groot geld is het misschien niet, maar dat kiezen voor
wat je leuk vindt een succesvolle strategie is, moge blijken.
Lia de onderzoeker

2000: Pas als je jezelf afvraagt welke bronnen je nog niet gelezen hebt of nog niet
volop bestudeerd zijn, kom je tot nieuw onderzoek.
2020: Deze uitspraak bleek voor Lia leidend in haar rol als onderzoeker en
daarnaast ook perfect de tijdsgeest te verwoorden. Niet alleen verdiepte Lia zich
in onontdekte schrijfsters, onbekend proza of andere onontgonnen terrein
binnen de historische letterkunde, ook stimuleerde ze menig promovendus
nieuw bronnenmateriaal te gebruiken, wat blijkt uit de afgeronde onderzoeken
naar Jan Vos, gesprekspamfletten en opinievorming. De promotie van Joost
over pamfletpoëzie in de zeventiende eeuw sluit daar naadloos op aan en was
zonder Lia’s stimulerende optreden niet gebeurd.

2000: Onderzoek is de sluitpost op de begroting. Voor onderzoek moet je
doorgaans overwerken of mensen weghouden.
2020: Daar dacht je als eenvoudige student helemaal niet aan terwijl je wachtte
op je uitslag van het tentamen, je werkstuk nagekeken wilde zien of op de deur
klopte om extra tentamenpuntjes te sprokkelen. Helaas hebben wij de indruk
dat de situatie twintig jaar later niet bepaald verbeterd is; wij willen met
terugwerkende kracht onze excuses aanbieden.
Lia over de crisis in de neerlandistiek en het schoolvak Nederlands

2000: Er is nog steeds geen manier gevonden om de alfastudies meer gewicht te
geven, terwijl ze maatschappelijk en cultureel een heel groot belang hebben. Het
is op een of andere manier niet meetbaar, terwijl het onmisbaar is.
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2020: Misschien gaat Lia’s analyse op voor de gehele cultuursector, die net als
de alfastudies telkens weer moet strijden tegen bezuiniging, knokken voor
erkenning en vooral opboksen tegen vijandige retoriek in de politiek en
sommige media. Voor ons is het vak Nederlands vormend gebleken en een
degelijke basis voor ons doen en denken. En: op de raarste momenten refereren
we aan Lia’s colleges. Een huwelijk is een houwelijck, een bruiloft een brulochte.
Als we ons werk niet leuk vinden, is een strofe uit De Hoofdige Boer van
A.C.W. Staring niet ver weg. Wij verzuchten vaak: ‘Maar ‘k wil niet meer en
blijft het dus, zoo heet ik ras emeritus’. En keeper Oscar Moens is uiteraard
familie van dichteres Petronella Moens.

2000: Het is eigenlijk heel logisch geweest dat de nadruk is gelegd op de
beheersing van je taal. Het maken van schrijfprocedures van stap 1 tot en met
stap 100 vind ik echter een foute benadering. Hoe graag je ook wilt, je blijft altijd
aan de buitenkant bij dat beregelen. De binnenkant wordt gevoed door andere
dingen en die zijn gemarginaliseerd.
2020: Profetische woorden. Misschien moet het een ‘buitenstaander’ als Arjen
Lubach zijn die in tegenstelling tot de roepende neerlandici in de woestijn wél
gehoord wordt. Dat steeds minder mensen Nederlands studeren, heeft ook te
maken met de saaie invulling van het schoolvak. Het is een gek idee dat wij als
neerlandici een uitstervend ras zijn.

2000: De eerste uitdaging is een goed onderwijsprogramma neer te zetten en
over heel Nederland universitaire opleidingen Nederlands te handhaven.
2020: Jaap was als achttienjarige startende student echt niet zo’n lezer en naar
oudere letterkunde keek hij niet uit (een nagelaten bekentenis). Toch heeft ook
hij geen moment spijt gehad, omdat de studie je laat kennismaken met zoveel
spannende, onontdekte werelden. Bij Lia durfde je meer te proberen dan bij
andere docenten. Jaap vergeleek Staring (‘Hallelujah, looft den Heer!’) in een
werkstuk met Herman Finkers (‘Prijs de Heer, 7,50.’). Na het inleveren, vreesde
hij voor een rode streep en gefronste wenkbrauwen, maar ze vond het juist erg
origineel. Voor Jaap een teken dat hij de inhoud van zijn studie deels zelf kon
vormgeven. Hopelijk blijft de opleiding Nederlands op veel universiteiten
beschikbaar en krabbelt de studie uiteindelijk toch weer op. Misschien wel
dankzij Lubach! Maar toch zeker ook door Lia.
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Joost Vrieler studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen en promoveerde aan de Universiteit Utrecht bij Lia van
Gemert op pamfletpoëzie uit de zeventiende eeuw. Daarna was hij onder meer
hoofd van het subsidiebureau van het Mondriaan Fonds voor beeldende kunst
en cultureel erfgoed. Momenteel is hij directeur van Stichting Stokroos, een
privaat vermogensfonds dat kunstenaars en ontwerpers in hun artistieke en
zakelijke ontwikkeling steunt.
Jaap Peters studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Nijmegen. Hij
studeerde af bij Harry Bekkering met een scriptie over sport en literatuur.
Voordat hij in 2004 redacteur werd van het magazine Auto Review, werkte hij
als pr-medewerker bij Lewis Communicatie en als bedrijfsjournalist bij Centraal
Beheer Achmea. Inmiddels is hij hoofdredacteur van de titels Auto Review,
Classic Cars en www.autowereld.com.
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De vrouwelijke voice-over: alle 13(+) beter?
Een afspeellijst met Nederlandse hits van toen
Erwin Mantingh

De vrouwelijke voice-over: inleiding
De Theaterzaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam is op donderdag 23
augustus 2018 ’s avonds uitverkocht. Aanleiding: de 400e sterfdag van een groot
toneelschrijver en (lied)dichter. Op het programma staat onder meer de naam
van een mij onbekende zangeres. Als zij aan de beurt is, heeft zij nog geen tien
minuten nodig om de zaal te overdonderen. Dat gaat zo:
Jonge vrouw komt op. Lange donkere haren over de blote rug en hals,
zilverglittertruitje, zwarte broek, blote voeten. Zij neemt zwijgend plaats achter
de zwarte vleugel. Achter haar een reusachtige projectie met een beeltenis van
een bebaarde, besnorde en breed gekraagde zeventiende-eeuwse man. Met
glasheldere stem en vol overgave zingt en begeleidt ze twee liedjes over angst
voor eenzaamheid en de ongedurige liefde. Applaus. Roos Blufpand zingt
Bredero en doet een afstand van vier eeuwen teniet.

Deze suggestie van onmiddellijkheid was op zich al een literairhistorische
sensatie. Die krijgt nog extra betekenis doordat hier een vrouw een man zong.
Het oude liedje van de ongelijkheid der seksen geldt immers ook voor de
zingende vrouw in de Nederlandse literatuurgeschiedenis: haar zang werd in het
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verleden veelal overstemd en de klanken zijn inmiddels vervluchtigd, verstomd.
Hier eigende een vrouw zich onvervaard werk van een mannelijke lieddichter
toe: aanwezigen hoorden een vrouwelijke voice-over van Bredero. Het optreden
sluit naadloos aan bij de groeiende aandacht voor het aandeel van vrouwen en
voor genderbepaalde rolpatronen in de literatuur, niet in de laatste plaats dankzij
de inspanningen van ene Lia van Gemert: een van de organisatoren van deze
memorabele avond.
Dit optreden roept de vraag op welke invloed de sekse van de
uitvoerende op de interpretatie van het lied heeft. Het antwoord hangt natuurlijk
van de tekst af, van de context van de vertolking en de luisteraar, maar als een
vrouw het woord overneemt wordt in veel gevallen duidelijk hoe sterk gender
een rol speelt. Zo blijkt als we de proef op de som nemen en luisteren naar de
afspeellijst met vrouwelijke voice-overs: ‘Alle 13(+) beter? Hits van toen’. De titel
verwijst naar een lange reeks populaire langspeelplaten uit de jaren zeventig en
tachtig waarop 13 nummers stonden: ‘Alle 13 goed. Hits van nu’. Steevast was
een vrouw blikvanger op de hoes die geen enkele muzikale inbreng had op de
elpee. De zangeressen in de afspeellijst met ‘hits van toen’ spelen een meer
geëmancipeerde rol dan de ‘hoezenpoezen’ van weleer. De vraag of de
vrouwelijke voice-over op de afspeellijst ook telkens tot een beter resultaat leidt
dan het historische origineel is minder boeiend dan de vergelijking tussen beide.
De historische vrouwenzangstem behoeft geen lauwerkrans, maar in
literairhistorisch opzicht valt hier na zoveel eeuwen onmondigheid wel iets recht
te zetten.
Het maken van lijstjes met Nederlandstalige liedjes en uitbrengen van
verzamelingen is een trend, nog afgezien van lijsten die voorkeuren van
luisteraars weergeven, zoals de jaarlijkse Vlaamse Lagelandenlijst en (voorheen)
de Nederlandse Kleinkunst Top 202. Het lijkt op het eerste gezicht typisch een
mannen-aangelegenheid. De laatste twee decennia zagen zeer uiteenlopende
liedbloemlezingen het licht van achtereenvolgens – ik pretendeer geen
volledigheid – Vic van de Reijt, Jacques Klöters, Jean-Marc van Tol en Gerrit de
Jager, Jaap Bakker en Kick van der Veer, Ate Doornbosch, Bert Salden en Ruud
Röben, Frits Spits, Peter van Dyck, en Ruud de Wild (vaak met cd’s erbij). Maar
niets is minder waar: er zijn ook tal van vrouwelijke verzamelaars en zij richten
zich opvallend vaak op oudere liederen.
Clara Strijbosch en Martine de Bruin stelden met Johan Oosterman een
wetenschappelijk overzicht samen van alle bekende ruim 7600 (!) eenstemmige
Nederlandse liederen tot 1600 in een repertorium. De gemengde redactie van
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De Revisor bracht in 2006 koppels dichters en zangers bijeen voor een
sprankelende Avond van het liefdeslied, met als ondertitel Alle 13 goed! (met
dvd). Mylou Frencken sprak voor Leven in het lied met 26 eigentijdse
liedschrijvers over een van hun kleinkunstliederen (mét cd). Marita de Sterck
bundelde ‘69 vuile Vlaamse volksliedjes, tot lering en vermaak van jong en oud’
en Annemiek Houben verzamelde Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw: beide
bundels zijn een ware lust voor de lezer, al klinken de erotische liedjes helaas
niet. Margot Kalse en Olga van Marion geven momenteel online een Top 40
van de Gouden Eeuw in afleveringen prijs, met de indertijd meest gezongen
melodieën, maar zonder uitvoeringen. Martine de Bruin was met Louis Peter
Grijp – wiens verdiensten voor het historische lied niet overschat kunnen
worden – ook samensteller van De kist van Pierlala. Straatliederen uit het
geheugen van Nederland, alle te beluisteren via een afspeellijst op Spotify. Het
Meertens Instituut (dat wil zeggen Grijp, De Bruin en anderen) publiceerde in
2014 ‘De literaire canon van het Nederlandse lied’, een top elf van liederen van
voor 1900 die in naoorlogse bloemlezingen de toon aangeven, te beluisteren en
lezen in de Liederenbank. De Bruin is als beheerder van de Nederlandse
Liederenbank bovendien de muziekhistorische pijler onder het Songbook van
Ruud de Wild. Reis door de geschiedenis van het Nederlandse lied. Deze zeer
aanstekelijke en informatieve ‘reisgids’ is de catalogus van een tentoonstelling
die nog niet fysiek kon plaatsvinden in het Haagse Huis van het Boek maar op
het moment van schrijven wel online te bewonderen is; boekhistoricus Garrelt
Verhoeven is vooral verantwoordelijk voor de rijke keuze aan tentoongestelde
materiële dragers van liedjes. Songbook telt maar liefst tien thematische Top
10’s die een ware schat aan Nederlandse liedjes ontsluiten en in context plaatsen,
zij het zonder geluid. Ten slotte is de jaarlijkse traditie sinds 2015 om
lievelingsnummers van Utrechtse neerlandici over het afgelopen jaar in een
afspeellijst samen te brengen ook een initiatief van een drievrouwschap (Femke
Essink, Nina Geerdink en Kila van der Starre).
Al deze geestdriftige en prijzenswaardige verzameldrift van mannen en
vrouwen ten spijt blijft het Nederlandse lied uit de tijd van vóór de
geluidsopname vrijwel ongehoord buiten de kring van kenners en liefhebbers,
zeker sinds ze niet of nauwelijks meer worden doorgegeven, mondeling of in het
onderwijs. Binnen de historische letterkunde is er weliswaar aandacht voor het
lied en de uitvoeringen ervan, toch zien we dit maar mondjesmaat terug bij
literatuurgeschiedenis op de middelbare school. Het lied als literair genre blijft
onvermeld in eindtermen, uitgaven van liedteksten met uitvoeringen zijn
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zeldzaam. In enkele nieuwe literatuurgeschiedenissen voor het voortgezet
onderwijs lijkt er iets meer aandacht voor het lied, maar van ‘luisteren voor de
lijst’ is geen sprake. Een gemiste kans, want liedjes lenen zich uitstekend voor
een thematische benadering in de literatuurgeschiedenis, voor
literatuurhistorisch redeneren, voor ontdekkend of onderzoekend leren, en
voor integratie met andere domeinen van het schoolvak. En dat hoeft niet pas
in de bovenbouw, als de eindtermen literatuurgeschiedenis opvoeren: jongere
leerlingen zijn ook te boeien met een didactiek van vervreemding en herkenning
(historiseren en actualiseren), waarbij ze bijna ongemerkt kennis maken met
literair erfgoed. Vreemd genoeg is er echter amper didactiek die liedjes serieus
neemt, in plaats van ze enkel te behandelen als opstapje tot poëzie of als ingang
tot een tijdvak. Hier wreekt zich mogelijk nog de oude opvatting dat historische
letterkunde zich zou moeten beperken tot de oorspronkelijke liedteksten en
hun contexten en moderne uitvoeringen alleen maar interessant zijn als ingang
naar de oude liedjes.
Het is te hopen dat het onvolprezen Songbook een aanzet zal geven om
oude liedjes toegankelijk te maken en houden voor een groter publiek en het
onderwijs. Deze afspeellijst met vrouwelijke voice-overs wil daar eveneens aan
bijdragen en vormt een uitnodiging aan zangeressen en zangers tot het bewerken
en uitvoeren van meer oude liedjes en tot het verzamelen en online beschikbaar
stellen van deze opnames. De makers van Songbook dromen van een Top
2000… Ik zou al heel gelukkig zijn als het optreden van Roos Blufpand op de
vierhonderdste sterfdag van Bredero mee de kiem zou leggen voor een
eigentijdse online tegenhanger van zijn Groot Liedboeck: een lange afspeellijst
met een keur aan ‘boertige, amoureuze en aandachtige’ historische liedjes in
moderne uitvoeringen.
Bijsluiter
Hoe is deze lijst samengesteld? De nummers voldoen aan de volgende
kenmerken en eisen – die zijn soms wat speels geformuleerd en/of gehanteerd
om de schijn te vermijden van een wetenschappelijk afgewogen lijst:
• liedjes, in een handvol uitzonderingsgevallen gaat het om gedichten die
later op muziek zijn gezet; van sommige liederen is de melodie later
teruggevonden;
• de liedteksten zijn (hoogstwaarschijnlijk) geschreven door mannelijke
lieddichters. Bij anoniem overgeleverde traditionals valt het geslacht van
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de lieddichter niet uit te maken, als de tekst al aan één songwriter valt
toe te schrijven, maar ga ik uit van mannelijke origine als de regel;
historische liedjes wil hier zeggen dat de lieddichters niet meer leven:
een heel pragmatische en ruime invulling, in navolging van de site van
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daar wordt voor Nederlandse
poëzie het onderscheid tussen moderne en historische dichters bepaald
door het antwoord op de vraag: is de dichter levend of dood?;
de (bron)tekst is Nederlandstalig;
de liedjes zijn oorspronkelijk (waarschijnlijk) vertolkt door mannelijke
zangers – bij traditionals is dit niet uit te maken of ongewis en geef ik
mannen het nadeel van de twijfel;
vrouwen zingen deze uitvoeringen: slechts een heel enkele keer klinkt
een mannenstem mee, in beurt- of samenzang;
alle liedjes zijn via onderstaande link op neerlandistiek.nl online te
beluisteren, veruit de meeste ook via andere geluidsdragers;150
het aantal liedjes is dat van een dubbel-lp (26), twee maal alle 13 goed
dus, gelijk verdeeld over liedjes van vóór en na 1900. De spreiding is
verder grillig, over tijd en genres, en er ontbreekt van alles: de zanglustige
zeventiende eeuw is bijvoorbeeld onderbedeeld – sorry, Lia! –, religieuze
liederen en ‘Surivlaamse’ lieddichters zijn ondervertegenwoordigd, en
grote Nederlandse namen zoals Long, Vermeulen en Drs. P doen helaas
niet mee;
er is een handvol jokers ( ) ingezet in dit verzamelspel waarmee
interessante
randgevallen
de
afspeellijst
kunnen
worden
binnengesmokkeld door een selectiecriterium uit te sluiten;
een disclaimer tot slot, vooral met het oog op gebruik in het onderwijs:
historische liedjes zijn lang niet altijd leuk of mooi naar onze smaak,
maar zonder uitzondering wél een bron tot verwondering. Aandachtig
luisteren loont.

https://www.neerlandistiek.nl/2020/11/lia/
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Luister daarom naar deze bonte verzameling hartverwarmende, humoristische,
hekelende, huiveringwekkende, hoopvolle, hypochondrische, hunkerende,
hoerige,
heldhaftige,
hartverscheurende,
himmelhoch jauchzende,
huichelachtige en hemelse vrouwenstemmen die deze historische liederen
opnieuw tot leven wekken!
Erwin Mantingh is lerarenopleider en vakdidacticus Nederlands aan de
Universiteit Utrecht. Eerder werkte hij als onderzoeker en docent op het gebied
van Middelnederlandse literatuur aan de UU en als leraar Nederlands op K.S.G.
De Breul in Zeist. Met het Meesterschapsteam Nederlands zet hij zich in voor
de verbinding tussen de universitaire neerlandistiek en vakdidactiek en het
schoolvak Nederlands.
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De vrouwelijke voice-over: alle 13(+) beter?
De afspeellijst151
Erwin Mantingh

De A-kant: 1200–1900
1.

Alse ons dit nuwe jaer ontsteet (13 eeuw)
e

Uitvoering: Camerata Trajectina (1992)
Hadewijch was geen man – en Vondel was geen vrouw – maar soms heiligt het
doel de middelen. Dus meteen een joker voor een geval uit de buitencategorie.
Zoals Suze van Grootel hier zonder enige begeleiding hemels zingt, zo
belichaamt Hadewijch in haar eentje de eeuwenlang verstomde middeleeuwse
vrouwenstem, in verwarring én vervoering door de mystieke liefde. Ay, Deus!

Wat heeft hen God gheweten, die loepen moeten den loep der minnen!
Studenten moesten er in de jaren negentig bij mijn college Middelnederlandse
geestelijke letterkunde zeven minuten aan geloven. Zou er inmiddels een zanger
( ) zijn die zich aan Hadewijch heeft gewaagd sinds haar teksten weer terug op
muziek zijn gezet en opnieuw kunnen worden gezongen?
2.

Ic sach in eenen rozengaerde (ca. 1400)
Uitvoering: Camerata Trajectina (1992)

Anoniem lied, opgetekend in het Gruuthusehandschrift uit Brugge. Een
versiertoer met een zelf gevlochten bloemenkrans, ongelijke liefde, jaloezie,
ontrouw – het komt allemaal voorbij in deze gezongen tweespraak tussen een
mannelijke ik en zijn voormalige geliefde die hij ontrouw is geweest. Het lied
wordt heel fraai tweestemmig uitgevoerd. Als de jongeman ziet dat zij nu avances
maakt bij eenen ouden grijsen man spreekt hij zijn ‘ex’ aan. Die is na de eerste
151

Ga naar https://www.neerlandistiek.nl/2020/11/lia/ voor een online versie van deze lijst
met alle links naar opnames van de genoemde uitvoeringen.
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schrik en schaamte niet op haar mondje gevallen. De jongeman druipt af, met
spijt…
3.

Lied van Heer Halewijn (laatmiddeleeuws?) / Jan Alberts stond op en
hij zong er een lied
Uitvoering: Sjoukje Heida-Zandstra (1963)

Anonieme ballade, gereconstrueerd uit latere mondelinge overlevering, waarvan
de Middelnederlandse oorsprong inmiddels wordt betwijfeld, al zijn er middeleeuwse pendanten in andere talen bekend. Hier zingt een Friezin uit Ter Wispel
de versie (in het Nederlands) die zij uit de mondelinge overlevering kende, een
opname gemaakt door de legendarische volksliedonderzoeker Ate
Doornbosch. Het is mij een volstrekt raadsel waarom er nog geen vrouwelijke
uitvoering van dit ultieme Me Too-wraaklied bestaat: Karin Bloemen, Ellen ten
Damme, Brigitte Kaandorp, Beatrice van der Poel, Roosbeef, Yentl & De Boer,
van mijn part Anouk: grijp die kans!
4.

My heeft een piperken dach ghestelt (ca. 1505-6)
Uitvoering: Camerata Trajectina (1992)

Anoniem, uit het zogenoemde handschrift Jerome Lauweryn van Watervliet.
Heel kort meerstemmig liefdesliedje waarin een meisje zich jubelend op een
afspraakje met een fluitspelertje (!) verheugt – we horen ook mannen
meejubelen: Hy heeft my wat goeds toegheseit / Van lirum lappum altoes!
5.

Eylaes, ic arm allendich wijf (1544)
Uitvoering: Els Van Laethem (2004)

Anoniem, uit het Antwerps Liedboek. Vrouw doet op zeer plastische, komische
wijze haar beklag over haar verwende echtgenoot. Zij slooft voor hem, helpt hem
zelfs ’s morgens in de kacksetel, met een warme stoof onder zijn voeten, en
vertroetelt hem de ganse dag met allerhande eten en drinken. Sulc wijf is veel
eeren weert!, zo luidt zijn lof aan het einde van elk couplet. Het ontbreekt de
papzak dan ook aan niets overdag, maar haar wel ’s avonds in bed: Daer light hi
met sinen palullen (geslacht) slap / Hi vijst, hi schijt al waert een peert…’.
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6.

Hoe die Spaanse hoeren kwamen klagen (1577)
Uitvoering: Camerata Trajectina (2002)

Anoniem. Een jammerklacht ontaardt in een scheldpartij tussen beide seksen.
De hoeren beklagen zich over het gedwongen vertrek van hun Spaanse klanten,
waardoor ze hun luxe leventje zullen moeten opgeven. Melodieuze ironie: het
lied staat op de wijs van een populair geuzenlied uit de begindagen van de
Opstand: het Wilhelmus.
7.

Eenicheydt is Armoedt (1622)
Uitvoering: Roos Blufpand (2018)

Bredero overbrugt mede dankzij deze uitvoering moeiteloos vier eeuwen in dit
liedje waarin het najagen van oppervlakkige genoegens wordt afgewogen tegen
eenzaamheid in de liefde. De tekst volgt naar de geest het origineel maar er
wordt onbekommerd geactualiseerd: ‘Wat boeit je al die volgers, die liken wat
je zegt (…), al die hartjes en die duimpjesovervloed, als je ’s nachts alleen in je
bedje slapen moet?’ In het Bredero-nummer dat Blufpand aansluitend zingt, ’s
Nachts rusten meest de dieren, blijft de zangeres tekstueel trouw aan het
origineel maar dit lied over de ongedurige liefde mist evenmin zijn uitwerking.
8.

Geuzenvesper of Ziekentroost voor de vierentwintich (1631)
Uitvoering: Duo Seraphim (2009)

Vondel was twaalf jaar na dato nog steeds zo verbolgen over het onrecht dat
Oldenbarnevelt was aangedaan dat hij er een hekeldicht over schreef, op een
bestaande melodie zodat het pamflet kon worden gezongen: de onthoofding van
de tegenstander van Maurits was onrechtmatig en wroeging achteraf zou de
rechters niet baten die de raadspensionaris ten onrechte van verraad hadden
beticht. Margot Kalse zingt waarschuwend tot slot van deze sarcastische
‘Ziekentroost’: Schendt uw handen aan geen vaders, / dol van haat. / Scheldt
geen vromen voor verraders / van den staat. Dit politieke lied staat op drie in de
‘literaire canon van het Nederlandse lied’ uit 2014.
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9.

Pruimenboom (1778)
Uitvoering: Mama Roux (2016)

Hieronymus van Alphen mag hier als voormalig overbuurman van de Utrechtse
neerlandici aan de Trans niet ontbreken: naar verluidt staat er nog altijd een
pruimenboom in de achtertuin van het huis waar de jurist zijn vermaarde Kleine
Gedigten voor Kinderen schreef. De berijmde ‘vertelling’ over Jantje die de
verleiding weerstaat de eiergrote pruimen te plukken maakte faam en werd al
snel op muziek gezet. Zo klassiek is het lied geworden dat velen zich eraan
hebben gewaagd, van Jasperina de Jong tot Def P & Seda. De laatsten geven een
allesbehalve brave rapversie ten beste, die het in een schoolklas goed doet om
jongens bij de les te houden, maar laten de tekst ongemoeid. Dat is niet het geval
in deze versie van Mama Roux, waar het lied – spoiler! – door een niet goed
luisterende vader in een moordballade verandert.
10.

Twee emmertjes water halen (18 eeuw?)
e

Uitvoering: R.K. Veulpoepers B.V. (1978)
Traditioneel dansliedje, met allerlei erotische zinspelingen. Meestal voert de
stem van voorman Zjef Naaijkens de boventoon en zingen Agnes Naaijkens en
Ria der Kinderen luidkeels op het tweede plan mee, allen onbekommerd met
Brabantse tongval. In dit lied is – bijna – sprake van evenwicht. Het is een van
de weinige niet-maatschappijkritische teksten op het repertoire van deze vrolijke
én vrijgevochten folkband, die naam maakte met dansbare optredens en een
voorliefde voor oude liedjes en wijsjes. Anale spothumor, zoals onder meer in
de bandnaam, was springlevend in Brabant in de jaren dat Herman Pleij de
aandacht vestigde op hetzelfde fenomeen in middeleeuwse literatuur die de
bestaande orde kortstondig op de kop zet.
11.

Immortelle Zestien (1867)
Uitvoering: Clean Pete (2017)

Piet Paaltjens laat zich heel goed zingen, bleek bij de 150e verjaardag van Snikken
en grimlachjes. Het duo Clean Pete geeft een vrouw stem die terugverlangt naar
een man – onduidelijk blijft om wie het gaat –, zij het met een dubbele bodem.
‘Ruik ik opnieuw zijn sigaren, / Dan word ik eensklaps zo raar. / Is ‘t, omdat hij
ze rookte, / Of was de tabak mij te zwaar?’ (mijn cursivering).
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12.

Zeven steken (19 eeuw)
e

Uitvoering: Laïs (1998)
Anoniem. Traditionele moordballade waarin een jongeman een meisje ‘van
haar eer ontrukt’. Het lied laat niets te raden over de gewelddadige gevolgen van
het botvieren van de mannelijke lust. De drie vrouwen van Laïs zingen afgebeten
van verontwaardiging. Onder de titel ‘Lied van een jongeling van 18 jaar’ zijn er
in de Nederlandse liederenbank 33 varianten te vinden waaronder één bewaard
op een liedblad van ca. 1880 dat nagenoeg dezelfde tekst bevat, en een opname
uit 1968: de Limburgse zangeres, geboren in 1900, verklaart op gezag van haar
grootvader dat de bezongen moord echt in Sittard heeft plaatsgevonden.
13.

Achter in het stille klooster (19 eeuw)
e

Uitvoering: Zangeres Zonder Naam (1965)
Anoniem, van oorsprong een Duits straatlied. Smartlap over soldatenleed: ‘arme
moeder’ komt aan de weet dat haar zoon in de strijd voor het vaderland is
gevallen, een trieste ontdekking met nog een fataal gevolg. Het Stabat mater is
er niets bij, maar ontbeert dan ook de accordeon, de snik in de stem van de
‘koningin van het levenslied’ en het larmoyante einde van de door verdriet
verscheurde moeder die haar zoon volgt.

De B-kant: 1900 – heden
14.

Zusje en zusjes antwoord (1916)
Uitvoering: Mieke Stemerdink & Suze van Grootel (2006)

Armand Haagman vertelt in dit straatlied een familiedrama in briefvorm. De
toedracht ontvouwt zich geleidelijk omdat er verhullend over de gebeurtenissen
wordt gesproken vanwege de jeugdige leeftijd van het jongste zusje. Het lied is
geschreven door een man, maar straatliederen werden ook vaak uitgevoerd door
liedjeszangsters [sic]: hier horen we twee zangeressen in tweespraak brief en
antwoordbrief zingen.
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15.

Mens, durf te leven (1917)
Uitvoering: Wende (2008)

Dirk Witte schreef een klassieker die door vele groten werd uitgevoerd nadat
Pisuisse het bekend maakte, zij het zelden door vrouwen – een uitzondering is
Jenny Arean – en zelden zo gloedvol als door een van de powervrouwen van het
Nederlandse theaterlied. Wende kan ook zelf op een aantal ijzersterke eigen
liedteksten bogen onder het motto ‘Vrouw, durf te leven!’.
16.

De witte vos (1924)
Uitvoering: Lea Kliphuis (2018)

Louis Couperus is nog altijd sacrosanct zodat een recente hertaling van zijn werk
nog kon leiden tot afgrijzen bij steile Couperianen. Des te opmerkelijker is de
vrije, associatieve manier waarop een aantal artiesten op de cd Transit omgaat
met zijn reisverhalen, nota bene een initiatief van het Louis Couperus
Genootschap. Hanna Hendrix inspireerde zich voor de liedtekst losjes op het
korte verhaal ‘De vossen’ uit Het snoer der ontferming, waarin de schrijver zijn
recente kennismaking met de Japanse cultuur verwerkte. Het lied weet een
raadselachtige sfeer op te wekken, zonder de meanderende zinnen en
tachtigertaal waarmee het verhaal ijle witte vossen als geestverschijningen
tevoorschijn tovert.
17.

De ontdekker (1936)
Uitvoeringen: (a) O descobridor – Cristina Branco (2000)
(b) De ûntdekker – Nynke Laverman (2004)

Slauerhoff bouwt ‘De ontdekker’ op één vergelijking: ‘Hij had het land waarvoor
hij scheepging lief, / Lief, als een vrouw ’t verborgen komende.’ Mijn vwo-5leerlingen hadden meestal een zetje nodig om het beeld te vatten. Wie kunnen
dit gedicht beter vertolken dan vrouwen? En dan nog wel gezongen in het Fries
(vertaald door Laverman) of Portugees (vertaling Mila Vila Paletti), talen uit
streken waarvoor Slauerhoff wél een zwak had. Ik kon en wilde niet kiezen.
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18.

Ontmoeting (1948)
Uitvoering: Jenny Arean (1998)

J.M.W. Scheltema laat ons in dit aandoenlijke gedicht luisteren naar een
straatjochie dat we ontmoeten terwijl hij naar zijn huis ‘in een heel arme straat’
loopt. Arean weet zingzeggend perfect de kinderlijke toon in het monoloogje te
treffen. We krijgen te doen met het speelse schoffie, dat wel ‘een paar stompen’
uitdeelt aan zijn vriendje Keesie, als deze niet instemt met de ruil van diens
nieuwe vlieger ‘voor niets’…
19.

Mijn vlakke land (1963)
Uitvoering: Liesbeth List (1969)

Jacques Brel trof het met zijn eerste Nederlandse vertaler, Ernst van Altena. Die
kreeg hem zo ver om enkele van zijn vertalingen in het Nederlands uit te voeren,
wat Brel hoorbaar moeite kostte in Mijn flaque land. De Vlielandse
vuurtorenwachter(pleeg)dochter weet waarover ze zingt. List had het lef om Brel
als eerste na hem in het Nederlands te zingen. En Brel hoorde dat het heel erg
goed was.
20.

Cecilia Lind (1964)
Uitvoering: Fay Lovsky (2019)

Cornelis Vreeswijk schreef dit lied over een meisje van 16 en de ongelijke liefde
in het Zweeds. In 1964 vertaalde hij het zelf en voerde het lied uit in het
Nederlands, een taal waarmee hij vanaf de emigratie van het gezin Vreeswijk op
zijn twaalfde niet meer dagelijks in contact stond. Fay Lovsky zingt een nieuwe
vertaling van Roxanne Hellevoort en Anna Ågren, die de vertaling van de
Zweedse bard ‘oubollig’ vonden. Dat was mij nooit opgevallen, maar deze
uitvoering, opgenomen in 2012 op het Cornelis Vreeswijkgala, staat!
21.

Malle Babbe (1970)
Uitvoering: Adèle Bloemendaal (1970)

Lennart Nijgh schiep naar eigen zeggen een zeventiende-eeuwse hoer door
onbewust twee vrouwenportretten van Frans Hals te vermengen. Deze
oeruitvoering biedt de vrouwelijke blik van Malle Babbe. Adèle zingt: ‘Ik schuim
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de straten af / en volg het dievenspoor…’. Ging dat Rob de Nijs te ver? In zijn
klassiek geworden uitvoering (1975) bezien we Malle Babbe door de ogen van
haar heimelijke minnaar: ‘Jij schuimt de straten af…’. Zwaktebod of niet, de
muziek is beter en zo werd het een hit.
22.

Het dorp (1974)
Uitvoering: Maan (2018)

Friso Wiegersma bewerkte La montagne van Jean Ferrat, dat uit 1964 stamt en
verplaatste de setting naar zijn geboortedorp in Brabant, Deurne. De uitvoering
van Wim Sonneveld is zo klassiek dat het van durf getuigde dat de jonge Maan,
winnares van The Voice of Holland, dit lied uitvoerde bij DWDD. Het duurt
even voor haar stem het van het ontzag wint. De canonieke status van ‘Het dorp’
wordt in feite onderstreept door een gelijknamig anti-lied dat cabaretier Jan
Beuving in 2017 maakte, waarin de ‘suikerzoete nostalgie’ het moet ontgelden:
‘wat ben ik dat dorp toch zat, van mijn part gooien ze het plat’.
23.

Ik drink (1978)
Uitvoering: Fréderique Spigt (2013)

Ramses Shaffy schreef het lied in een periode waarin hij zich slechts wankel
staande hield. Als één vrouw overtuigend gruizig kan zingzeggen en lyrisch
mijmeren dan is het Spigt. Onnadrukkelijk maakt zij volstrekt aanvaardbaar dat
het hier evengoed om een drinkende vrouw en de vrouwenliefde zou kunnen
gaan.
24.

Sorry (1991)
Uitvoering: Roxeanne Hazes (2020)

André Hazes zong dit duet oorspronkelijk met Lisa Boray toen Roxeanne nog
geboren moest worden. Een onnavolgbare tekst over een scheiding waarvan de
oorzaak raadselachtig blijft. Beide geliefden zeggen ‘sorry’ tegen elkaar en
houden nog van elkaar, ‘maar het is te laat’. Reden genoeg om het samen te laten
schallen: ‘alleen jij weet dat ik om je geef, (…) van je hou, (…) het is over’. Tijdens
‘Holland zingt Hazes 2020’ was de beurt aan dochter Roxeanne: vijf avonden
zong zij het duet op het podium van de Ziggo Dome met een griezelig echt
hologram van haar vader, die postuum zijn eigen partij uit volle borst meezingt.
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25.

Spelende meisjes (1994)
Uitvoering: Marieke Deckers-Moll (2018)

Willem Wilmink, geliefd als liedjesschrijver én dichter, schreef een gedicht
waarin een sombere stemming van de ik omslaat in hoop. Dat gebeurt als de ik
meisjes van diverse culturele herkomst samen ziet spelen in een straat, een
praatje met ze maakt en dan beseft: ‘…die meisjes met aardige ogen, / en met
hun prachtige haar / zullen de kinderen baren / voor de komende duizend jaar’.
Dat de eigen stiefdochter van Wilmink het gedicht op muziek heeft gezet en
zingt, maakt dat je haar bijna als een van de spelende meisjes voor je ziet. Een
intensivering van de tekst, die zich ook voordoet in Leiden, waar de op straat
Spelende meisjes als muurgedicht in de Poelgeeststraat is te vinden.
26.

Poten (2007)
Uitvoering: Lucretia van der Vloot (2007)

Maarten van Roozendaal is door zijn te vroege einde al liedgeschiedenis. Dit
meesterwerkje heeft hij op het lijf en de stem geschreven van Van der Vloot en
is bij mijn weten uitsluitend door haar uitgevoerd. De laatste joker dus voor dit
bonusnummer dat een spannende scéne vertelt waarin we een bezorgde moeder
horen die een kalver-verliefde jongen kijvend op de korrel neemt.
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Nederlandse Liederenbank. http://www.liederenbank.nl/
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