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BIERTJE?
De smaak van
historische literatuur
Lia v a n G e m e r t
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is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse literatuur aan
de Universiteit Utrecht. Zij is een van de samenstellers van
de reeks Tekst in Context.
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BIERTJE?
Biennerk Heineken heeft al jarenlang patent op sterke reclamecampagnes. In
een recente iv-commercial kijkt een gevestigde vijftiger van het type poiitiois/zakenman op weg naar een spreekbeurt zijn tekst door. Hij zit nog verIcgen om een uitsmijter, maar zijn chauffeur weet raad. 'Biertje?!' roept de
baas met onbegrip en afgrijzen. In het volgende beeld triomfeert hij op de
schoiiders van een juichende groep jonge m a n n e n - gespeeld door studen
ten van het Utrechtse 'corps'. De leus heeft zijn werk gedaan: hij is hun leider geworden.
'Biertje?' is een gangbare vraag naar de smaak van je gezelschap, die verwijsi naar het leven van alledag. Hoe lang eigenlijk al? Op schilderijen uii het
verleden wordi in kroegen vaak bier en wijn gedronken, dus in eerste instaniie lijkt alles hetzelfde als nu. iMaar wie verder kijkt, ontdekt dai alcohol
ook bij gewcme maaitijden op tafel staat en dat water hoogst zeldzaam is. Tot
ongeveer 1700 dronk iedereen, groot en klein, in de Nederlandse steden dagelijks 'dun' bier. Het stadswater was ondrinkbaar omdat de grachten ook
dienden als vaarwegen.en riool. Drinkwater werd met boten van elders aangevocrd, maar de vraag was groter dan het aanbod. Het gocdkope, dunne
bier met laag alcoholpercentage vorinde met melk en vruchtensap de Dranken Top Drie. In de loop van de zeventiende eeuw kwamen gei'mporteerde
koffie en thee in zwang, die echter voorlopig duur waren, zoals ook wijn al
eeuwenlang een rijkeluisdrank was. 'Biertje?' kon dus verwijzen naar een
simp^ele.begeleiding bij de maaltijd of naar een onispanning in het cafe, vy'aar
ook de zwaardere varianten geschonken werden.
NIEUWSGIERIGHEID
Hetzelfde en toch anders: voorbeelden uit het dagelijks leven zijn een aantrekkelijke manier om mensen nieuwsgierig te maken naar de wereld van nu
en toen. En omdat nieuwsgierigheid een voorwaarde is voor smaakontwikkeling, is het de moeite waard de historische iiteratimr daarvoor te gebruiken. Hoe kansrijk die onderneming is, heeft onder andere BulkBoek aangeloond, bijvoorbeeld met Het masker van Dionysos (over loneel in het oude
Athene), Des mensen op- en nedergang (over de Nederlandse Gouden Eeuw) en

Het Boek der Verlichting (over de Nederlandse achttiende eeuw). Op het leerlingenpubliek toegesneden teksten met toepasselijke afbeeldingen; een succesvolle formule. Nadeel is wel dat het materiaal niet verder gedidactiseerd is:
docenten moeten er zelf lessen van maken. In methoden als Laaghvid van Van
der Meulen en Kraaijeveld is die tijdrovende taak al verricht. De auteurs vatten de geschiedenis van de literatuur samen, met tekstfragmenten. illusiraties,
vragen en opdrachten. Bijzonder nuttig, maar tegelijk blijft hci fast food: na een
paar happen is het alweer op. Idealiter moet zo'n snelmenu aangevuld worden met uitgebreidere gerechten. Ze worden sinds enkele jaren geserveerd in
de serie Tekst in Context, die de inbedding van literatuur (de tekst) in het maaischappelijke en culturele leven (de context) als uitgangspunt heeft. De teksten
zijn vertaald, toegelicht en geillustreerd; vragen en opdrachten oefenen de
leerlingen in inhoudelijke en creatieve reflectie. Inmiddels zijn zes delen verschenen, drie over de middeleeuwen en
drie over de periode 1500-1800.
Vooral deze laatste periode ('Renaissance en Verlichting', in het jargon van
tegenwoordig vaak 'Vroegmoderne tijd'
genoeind) is berucht in het literatuuronderwijs. Veel docenten menen dat taalgebruik en inhoud van Cats, Huygens, Hc)oh,
Van Effen en Van Alphen te ver van de
leerling af staan en ze behandelen boogstens een stukje Vondel, Bredero, Coornhert, Langendijk of Wolff en Deken. Dit
imago van ontoegankelijkheid gaat meestJonge mannen in een zeventiendeal terug op hun eigen opleiding, toen hei
eeuwse l<roeg op een scfiiiderij van
onderwijs overwegend gericbi was oji
David Teniers uit 1635.
structuuranalyse van topwerken, zonder
aandacht voor maatschappelijke inbedding en al heleinaal niet voor de vraag
of en hoe de inhoudelijke problematiek relevant was voor de leellijdsgroep
in het voortgezet onderwijs. De smaak van veel docenten (en mediatbecarissen en bibliothecarissen) is dus tamelijk grondig bedorven. Liieratuurgeschiedschrijvers hebben intussen echter niet stilgezeten en veel meer soorten
literatuur in de schijnwerpers geplaatst. Ze hebben de aandacht gevesiigd op
de aansluiting tussen tekst en maatschappij en op onbekendere schrijvers en
schrijfsters. Tijd voor een nieuwe smaaktest voor de periode 1500-1800, die
hier uitgevoerd wordt met materiaal uit Tekst in Context 4-6: Wilhelmiis en de
anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700; Verhalen over verve landen. Reizen op papier 1600-1800 en Warenar. Geld en liefde in de Gouden Eeuw.
LITERATUUR EN LEVEN
Een van de belangrijkste functies van literatuur is de reflectie op het leven.
Die kan allerlei vormen aannemen, van sfeervolle teksten voor vrolijke of
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droevige gelegenheden lot stille mediiatie of bijlcntie spot over dicpcre vvaarden en normen. In bet deel Wilhelmus en de anderen is de verbiiiding lussen
literatuur en I'even als uitgangspunt genomen met 21 liedjes (te horen op een
meegeleverde cd) over zes maatschappelijke thema's, achtereenvolgens de
Tachtigjarige Oorlog, het zeemansleven, de religie, de liefde. niaatscbappijkriiiek en de feestcultuur.
Zo komen we terug bij het bier. Een van de liedjes over de Icesiculiuur is
Riirsiis ad diversorium (Terug naar de kroeg) van de Uirechise bockhandelaar
Pieler Elsevier. Aan het woord zijn balorige studenten die het glas prefereren
boven bun opleiding en lak hebben aan
de samenleving die straks een nuliiger
bijdrage van hen verwacht. De leerlingen nioeton een beargumenteerd oordeel over de studenten geven en de spanning met de gevestigde maatschappij afleiden. Ter ondersieuning daarbij dieni
het schilderij 'Zoals de ouden zimgen,
piepen de jongen' van Jan Steen.
In Bredero's bekende kraker Boerengezelschap ('Arend Pieter Gijsen') loopt
het vrolijke drinkgelag uit op een vechtpartij met dodelijke afloop tussen rivaliserende groepen jongeren. In zijn waarZo voor gezongen, zo na gepepen,
schuwing tegen dit onbeschaafde gedrag
van Jan Steen (ca. 1663-1165).
heeft Bredero de oude rituelen verwerkt
van het wrede ganstrekken (een populair spel op kermissen) en bei 'labbbayen': vechtpartijen tussen jongeren, waarbij de littekens als bewijs van
moed golden. De vergelijking iiiel bel bedendaagse \oelbalgewt'ld ligi \'oor
de band.
Dergelijke talerelen roepen herkenning op en nodigen uii loi evaluatie
van maaischaiipelijk gedrag. De beoordeling van normen en waarden staat
ceniraal in bet deel Verhalen over verre landen. Reizen op papier 1600-1800,
waarin vijf, in modern Nederlands vertaalde pro/aieksten de expansie van de
N'ederla'ndse Republiek tussen 1600 en 1800 illusireren. Het dagboek van de
ovehvintiering op Nova Zembia en van een reis naar Zuitl-Afrika, dc bele\enissen van Bontekoe in Azie en van een Neilerlandse slaal in bet Noord-Alrikaanse Algiers, bel lictieve verhaal Krinke Kesnies o\ er de nieuwe wereld .Australie: alle teksten confronteren de leerlingen met muliiculiurele ihema's.
Vooral de btioghartigheid van de Nederlanders legenover 'de vreemdelingen'
maakt op schokkende wijze duidelijk dat de rijkdom van VOC en WIC over
de rug van anderen tot stand kwam. De afkeer van vieze hotienlotten, islamitische bruiloftsrituelen en de 'bemelse' couscous spreken boekdelen.
Maar thuis was evenmin alles koek en ei, zo blijki uii P.C. Hoobs kome-

die Wai\'niir, die spcell in bel
Amsterdam \'an Kuid 161 S:
een explosief groeiende siad,
waar rijk en arm door elkaar
w o o n d e n en de k e u / e Vtin
een huwelijkspanner eerder
door maatschappelijke kansen
dan door liefde bepaald werd.
De vrek Warenar - uiteraanl
een geheelonthouder! -, /iin
rijke buren en de haiideremle
kanioorknechi illusireren de
problematiek van \einiogciisbebeer, lerwiji de lielde /icb
doei gelden via de tlochiei' van
Warenar in de weer met zijn pot met geld. Op de
Warenar, ongewensi zwangei'
achtergrond de Amsterdamse Nieuwe Keri<.
na aanranding door tie dronken buurjongen. Vooi' de /cventiende-eeuwers liep het allemaal goed af: een huwelijk tussen de jongelieden stelde tevens het geld veilig. Of dat ook in moderne ogen geldi, moeten
de leerlingen zelf beargumenteren via oordelen over de personages en explicitering van de - in bet stuk verzwegen - mening van hei meisje.

'i^rps^I?

HARDE NOTEN
De voorbeelden geven al aan dat de vraag naar het leven van vroeger \'ia de
literatuur goed beantwoord kan worden en ook dai het daarbij niet alleen om
oppervlakkigheden als de smaak van hei bier gaat. Er moeten bardere noien
gekraaki worden, vooral over de normen en waarden die samenlex'ingen in
verschillende perioden hanieerden. i'tnendien voert bel doorkaiiwen ook
naar diepere vragen over bel we/en \<^\^l liieraiuur, een ivveede dimensie die
bij de consumptie van kunsi boon.
Literatiiuronderwijs moet 66k gaan over de eigenaardigheden van literaire
genres door de eeuwen been, over overeenkomsien en \'erschillen tussen lyriek, pro/a en loneel, over de vermenging van leii en liciie, over de status \'an
bet schrijverscbap van eervol bobbyisme toi gewaardecrd beroep, o\'ei de rol
van aanleg en oelening en de kansen van verschillende bevolkingsgroepen
om met literatuur in aanraking te komen. In Tekst in Context wordi, evenals in
de meesie recente liieratuurmethoden, aandacht besteed aan de/e onderwerpeii. Terecbl. Pas met dergelijke kennis kan de koppeling naar de lunctie \an
de liieraiuur in een bepaalde maatschappij echt gemaakt worden.
Zowel de relaiie tussen literatuur en leven als de eigenaardigbeid \'an literatuur als kunstvorm vergen meer dan alleen maar ruiken en proe\'en, ze
vergen herkauwen en verteren. Dat is geen bezwaar: onderwijs moet ergens
over gaan en mag niet blijven sieken in oppervlakkigheid. Helaas zijn de
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eindtermen van het huidige literatuuronderwijs op dit punt teleurstellend. In
bun poging de beleving van literatuur te bevorderen, doen ze onnodig concessies aan kennisoverdracht en ontdekking van artistieke principes, en versterken ze met de minimalisering van het aantal historische teksten al even
onnodig het imago dat die literatuur ongenietbaar is. Ze zijn eigenlijk als de
vijftiger uit de reclame. Hij legt even contact met een andere maatschappelijke groep, maar het is de vraag wie hem na,,het biertje volgt naar het diner.
Docenten en leerlingen roepen steeds harder om grotere inspanningsverplichtingen voor het literatuuronderwijs en ze hebben gelijk: alleen wie een
heel menu geserveerd krijgt, kan bepalen of het naar meer smaaki.
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