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Temple gebruikt de populairc literaire mctatnor van dc staat als li-

S . l l . l l ,1.1 .V

D E - E E U W S E M E D I S C H E LITERATUUR DA-

chaani. Zckcr in de turbulcnte beginpcriodt van dc Nederlandse

lin.i;.iiiki

TEERT VAN 1981. W E R K E N D AAN EEN EDI-

Republick wcrd dc vraagot zij wel gczond was va^ik gesteld, en, net

11,1111. Ill 1 li .

tie van Joachim Oudaans Huagsdic Brocdtr-Moord, las ik de nienioires

als in bovcMstaand voorbccld, bcantwoord tcgcn de achtcrgrond

I \ll

van William Temple, van 1668 tot 1671 Engels gezant te Den Haag.

van dc vier-hunicurcnicer, dc sinds dc oudlicid gangbarc mcdisclic

duulcliil-

Volgens hem leed de Republick aan Holianditis', een ernstlge kwaal.

visie op lichaani en gccst in dc westcrsc cultuur. In deze leer staat

'Deze ziekte is, net als sommige ziekten bij dc mens, lioewel ze zich

lict cvcnwicht tiissen dc vier vcrscliillendc licliaani.svocliten ofwcl
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pas openbaarde in de tijd van Oldenbarnevelt en wcer leek te eindi-

liuincuren ccntraal; wannccr ccn van de voclitcn tcvccl de overhand

gen met zijn dood, toch steeds verscholen geblcven in dc adercn van

kri|gt boven dc aiidcrc, raakt dc balans vcrstoord en is ziekte het gc-

\ I.Ill

de Staat en weer naar voren gekonien bij clke plotselingc vcrande-

vnlg. Ecn uitgcbrcidc zcvcnticndc-ccuwsc optckcning van deze filo-

C l i o , , I . •. . 1 1

ring die maakt dat hetzij het ene, hctzij het andere lichaanisvocht de

sotic Icvcrdc dc Dordtse arts Julian van lkvcrwi|ck; liij schrcet tus-

dliuUll|i

overhand krijgt. Deze ziekteverwekkers, die de naam dragcn van

scii 1636 en 164"^ ccn mcdisclic encyclopedic, niccstal gcuocmd naar

N U U I C I 111;'. '

prinsgezinde en arminiaanse |staatsgczinde| partij, zijn altijd de

het ccrstc van dc dric dclcn: Siluil liir I;I-.SIIII|IKVI. Hit lijvigc wcrk

j ' . c b l M i 111

zwakke stee in deze staat geweest en als ooit hun tijd konit, zullen ze

wcrd ons door dc leidcr van lict Oudaan-projcct, Jan Stccnbcck,

v,H,,u,,Mi,-!.

de oorzaak van zijn val blijken tc zijn' (Temple 1978,79).

warm aanbevolcn; 'Dat 2011 nu ccns licruitgcgcvcn nioetcn worden!'
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Achterat bezien ben ik door de tragedie met het Van Beverwljck-

wisseling van niveau in niijn bezigheden: van die deftige, hoog-

virus besmet geraakt. Dc kwaal bleet echtet in de aderen verscho-

stens wat saaie, rcien in de dissertatie naar de prozaische heleve-

len tot Eddy Grootes de vakgenoten uitnodigde nice te werken

nissen van een stadsarts, die dan mi,sschien wel humoristisch kon

aan de Grittioen-reeks, een toruni voor oiider andere die werken

schrijven, maar verder toch geen ethisch belang inboezemde.

die weliswaar zeer populair waren, niaar toch niet in de 'hoge'

Haast wcrd ik bezien als de patient die eerst het ene lichaams-

canon opgenomen werden. Aan die voorwaarden voldoet Van

vocht en daarna het andere teveel waarde gaf - van tragedie naar

Beverwijck geheel: hij staat niet als 'literaire klassieker' te boek,

sappig proza, laten w e zeggen van het melancholische naar het

terwijl zijn werk wel menigniaal herdrukt is en door contempo-

sanguinische temperament - en dat nioest bekopen met psychi-

raine schrijvers ook vaak aangehaald wordt. Het teit dat in de

sche ontsporing .

. Ill J c st.uit als li-

.SLIIJI citr gcsoMlliiyl wetenschappelijke theorieen in het Nederlands

W a t echter aftakeling leek, bleek een heilzame kuur. Gaande-

!• vk Nederlandse

toegankelijk gemaakt werden en nog wel in een heldere betoog-

weg raakte ik ervan overtuigd dat er niet zozeer iets mis is met

!.ik gc-tcld, en, net

trant, heeh ongetwijteld bijgedragen aan deze succesvolle receptie.

het werk van de Dordtse stadsarts, maar wel met de manier

.'I dc .ulucrgrond

Dat er iiieer gunstige tactoren geweest zijn, hoop ik hieronder

waarop culturele verschijnselen beoordeeld warden. De vraag

ini;b.uc incdi.sclic

duidelijk te maken.

wat men literatuur noenit, is relatief en persoonlijk, terwijl zij in

111 dczc leer staat

Maar eerst moet een andere kwestie behandeld worden: mag

het proces van canonvorming tot een absolute en schijnbaar objec-

iii--\ iiclitcn utwel

Van Beverwijcks werk wel literatuur heten? Hoczeer deze vraag

tieve is gemaakt. Zelfs de vele debatten rondom letterkundige ge-

> ccl dc overhand

samenhangt met normerende opvattingen over 'hoog' en laag' ni-

schiedenis en canonvorming veranderen daar vrij weinig aan,

. II K -icktc lict gc-

veau binnen letterkunde en cultuur, hebben met name Eddy

vrees ik. Waarom Van Beverwijck inmiddels tot mijn literaire fa-

••,ii;.i v,ui dczc tilo-

Grootes en Herman Pleij de neerlandistiek inniiddels meet dan

vorieten behoott,.Bal ik proberen te verduidelijken aan de hand

i- lii| sthrcct tus-

duidelijk gemaakt. Ook de gevolgen van de nogal ecnzijdige be-

van een fragment uit het tweede deel van zijn encyclopedic; Schal

i.il Llinocnid n,iar

studering van de gehciligde canon zijn door hen schcrp in bccid

dcr (iinjc'.soiillu'yl.

I ^il li|\ igc wcrk

gcbracht (zic biivoorbecld Grootes 1982-1983), Dat dc oiide

1 |.iii .Slccniieck,

vooroordelcn tegcii dc 'populairc literatuur' niettcmiii taai zijn,

Het gedeelte in kwestie, het 32ste hoofdstuk van de 'sieckten des

. iiuclin wortlcii!'

blijkt wel uit het teit dat iiiciiig vakgenoot vcrbaasd vrocg naar de

hooks', behandelt het menselijk reukvermogen. Een van de kwa-
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ten, het verlies van de reuk. w o r d t ge'illustreerd door ecn op

tijilt tot tijilt foe, soo dat dc cllcndigc iiocli riiyckcii, iiocli.

IllCS sl.llll .1.11 . ii • '•

lende afbeelding:

(.Kit vry iiincyclijckcr i.-;. ctcii cii kan: iiuicr is gcimotsacckt

sv IK li|nMii]il.-i i-i •

ccnigc voclitiglicyt met ccn pijpjcn tc suygcn. In 't bcginsci

\ciitKiuk -c<.ii\-.. 1

wildc scker Hcel-mecster |chirurgijn|, hier de handt, en t iiics

o|'i w o r d i di; i i i i i , h

aen .slacii, dan bevont het kraeckbecnigh. Soo dat het sondcr

i l l reel gcMil;.;d d....

twijfel ecn uyt-was is van het Kraeck-bcen van den ncus.

WDiill lict niiU li \ I

Macr her Ruyckcn wcrt iiiecsten tijdt verliindert door oiige-

L;CII - \ il.llv nil.t I ;i

niatiglieyt |verstoring van het evenwicht|, voornamclijck kou-

cell iiiciiw f .iliiii I

de (. ,) dcr voorste Hcrsscnen (

ilt"iiKi;c^\'o.)iiu n III.I

). (11, 103).

ccuwcr iiicl dc i.\ 1 i

De begcleidende tekst luidt:

Dc doorgaans toch al directe stiji van Van Beverwijck wordt hier

\ CINclllin.srli.ll \\ '111'

kracht bijgezct door dc ijselijke gravure, wclhaast een model voor

ill.S cMMiipckii \ .111.1

Picasso en dc zijncn. Met dit verschil dat het hier atgcbeelde wcr-

Pit liM^inciii 1

kelijkheid Is, die dc tocschouwer doet gruwcn van de grilleii van

K l i : 111 k o r u

de natuur. Ulteraard zai dc pcrccptlonclc volgorde liicr p l a a t -

kla.inl liiniicn

woord geweest zijn; dc prcnt vangt de bilk, dc tckst licht toe. Er

l.illnds \ ccl , i i i . L i l . ' i

ii|d I
Ji

ontrolt zlcli ecn prccics signalcmcnt van een vrouw wier gczlcht

;ilu|i.l prccics. in ii :

en ncus al nicer dan twintig jaar met clkaar vcrgrocicn, waardoor

tlriigc luiiiKir. Ji I.

zc zowcl haar reuk- als haar bijtvernuigen mist; ze kaii nog

1.1c hi.itslc iiKi 1 d.iii

ccn wanschapenheydt van den neus. Hier van hebben wy

slcchts vlocibaar vocdsel opzulgen. Dc uitstulping is niet viczig

tlczc ciicyi liipcdu 1

een seer vremt exempel in een Dochter [vrouw] noch levcn-

maar 'kraakbenig' en kan dus niet wcggcsneden worden.

u l l nicl Krcdii.. I

Dat den Reuck wech genomcn wert ontstact sonitijdts uyt

de, die al over twintigh jaren de neus en iiiont in ccn zijn bc-

De schrlk zit ergoed In, maar de aantrckklngskracht van dit frag-

wcrk lu'cit I 111 1 \. I

ginnen te wassen [groeienj, gelijck hier van beydc zijden is

ment gaat verder dan griczclen allccn. Ook onvcrwachte wcndingcn

sclic balans - nui 11

afgebeelt. Dit mismaeckt, en .schrickelijck gebreck, necnit van

hebben hun effect: ten ccrstc het humori.sti.sche zeugma'dc handt en 't

ligt voiir iiil| di. .i.iiii
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!in li riiyckcii, nocli,

mes slaen', dat dc chlrurg mccr als een ordinaire slager dan een plastl-

Als de kloof naar het verlcden te overbruggen valt, dan hier. Met

.1 Id IS gciiootsacckl

schc fijnsnijdcr nccrzet - In minachting van vakbrocders dcdcii dc zc-

betrekkeliik weinig moelte kan men zich voorstellen hoc dc ze-

ii\ .j,cii I n 'l hcglnscl

.' vcntlendc-eeuwcrs niet onder voor hun latere collega's. Even vcrdcr-

vcntiende-eeuwse burger In dit boek bladerde, keek en zowel las

i Ji- li.iiuir, en 'l ines

op wordt dc conclusic dat deze afwijkliig bij dc iuii.s-kwalen lioort,

als leerde - of Icerdc als las, al naar gelang de aanleldlng. Of het

. '-..Ill il.it het somlcr

direct gcvolgd door ecu nieuw aspect van de reuk: 'mecstal echter

nu om tijdverdrijf of on> huisniiddeltjes gaat, zo gauw men begint

wordt het rulkcn verhinderd door

'. Dcrgclijkc plotselingc ovcrgaii-

te lezen, verbinden iilili' en Juia' zich. Deze later zu vaak - onge-

• 1 liindcrt door oiigc-

gen - vaak ciikcl met het woord 'macr', zonder ccn ovcrgangszin ot

twijfcld mede door het drainmerlge karakter van het canon-onder-

, \ I ml ii.iincll|ck kiui-.

een nicuwc alinea - hebben cncrzljds tc niakcn met papierbesparciidc

wljs - vergulsde combinatie laat zich In een spontanere, minder

drukgewoonten, maar lllustrcren tcvens treftend hoe dc zevciitiende-

bcvooroordeclde context krachtig gelden, zo bleek uit de reacties

ecuwer met dc werkelijkheld omging, ook als zij gruwelijk was: de

op het Griffioen-deel Dr .scliul dcr gtzoiiJIuiii. Enkele vakgenoten

verschijnselen worden zonder al tc veel omhaal naast clkaar gcplaatst,

bekenden te zijn gaan twijfelen aan hun culturele normcn, terwijl

als cxcnipclen van de vcclvormigc waarhcld.

studenten in heftige discussles literaire principes (her)ontdekten.

IHCM van ticii ncus.

•J
II \\ i|i.k wiirilt liicr
.1.1-1 leii model voor
'ill I ,il.;i.lncklc wcr' V .111 dc i;rillcii van

Dit fragment Is kenmerkcnd voor Van Beverwijcks gesclirif-

Het boek Is tcvens mijn enige publicatie die buiten vakkringen

tcii: In kortc tijd passeren allcrlel verschijnselen de revue, ver-

met enthousiasme gelezen is. De uitgangspunten van Eddy G r o o tes hebben hun vruchten dus afgeworpen.

.|..;.irdc h u r pl.i.lt-

klaard binnen dc vlgcrcndc gezondhcldslccr en toegclicht door

I. ii ksi Ik lit toe. Er

talluos veel anekdoten uit even zoveic bronncn. Dc bcschrljving Is

Ik sluit me dan ook graag aan bij zijn pleidool voor dc popu-

> I. iiiw wici gczlcht

altijd prccics, in ccn stIjI die been en wcer xpringt tussen crust en

lairc literatuur. Lees Van Beverwijck: hij voert u naar de wereld

. I _',n nicii. svaardoor

droge humor, de ccrstc vaak met trots op dc kraclitige Republick,

van de zeventiende-eeuwse burger en zaI u bevrijden van uw

iiiisi; i c kan. iioi;

dc laatste nicer dan ecus met rauwc grappen. In bcknoptheld valt

twiiitigste-eeuwse y-tioro.ordclen. Laat u lielen!

.ilpiii;', IS iiicl \ lc;in

ilczc encyclopedic tc vcrgclljkcii met llnofts I il.sliioi liii, In baiiall-

n w n l \ k II

tcit met Brcilcrn. Dc vcclvormlglicld ontspoort echter iilct: het

Ciilniiiklc liltritliuir

'•.s|>r.K lit \ .III d l l tl,lu-

wcrk liccit cell cvcnwicht in zlchzclf en |uist in illc calcldoscopl-

Beverwijck, J. van, Allc Jr U'tirkcii (Amsterdam 1672).

: \\ .K l i i c v\ I i K l m g e i i

schc balans - met name in het twcctlc dcd. .S'lluii J.i-OMI;I-.MMIIII.V| -

Beverwijck, J. van, Dc .•iclut diT gtzyndlirid. Ed. Lia van Gemert

• ii'.Mii.i d c l i . i i i d t cii t

llgt voor inlj dc aaiurckklngskraclit.

(Anisterdam 1992). Griffioen-reeks.
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