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Recensies

Hadewijch, Liederen. Ed. Veerle Fraeters & Frank 

Willaert, Groningen: Historische uitgeverij, 2010 

(tweede druk). Met een reconstructie van de melo-

dieën door Louis Peter Grijp. Met vier cd’s. – 455 

p. ISBN 978-90-6554-478-0. 

Hadewijch, Liefdesliederen. Vert. Jan Kuijper, met 

een nawoord door Rosita Steenbek, Amsterdam: 

Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2010 – 155 p. 

ISBN 978-90-253-6730-5.

Met de wetenschappelijke editie van 
Veerle Fraeters en Frank Willaert en 
de vertaling van Willem Kuijper zijn er 
twee uitgaven van Hadewijchs 45 liede-
ren beschikbaar die nauwelijks meer van 
elkaar zouden kunnen verschillen in 
doel, beoogd publiek, opbouw, inhoud 
en ook omvang. Toch gaan zij over 
hetzelfde oeuvre, eenmaal op de titel-
pagina ‘liederen’ genoemd en eenmaal 
‘liefdesliederen’. Aangezien beide kort 
na elkaar zijn verschenen, de vertaling 
een jaar later dan de eerste druk van 
de editie, lijkt de vraag gerechtvaardigd 
of een pure vertaling alleen überhaupt 
nog nodig is. De editie levert die toch 
ook. Wat bieden dus beide boeken?

De uitgave van Willaert en Fraeters 
is het eerste deel van de (toekomstige) 
complete editie van Hadewijchs oeuvre. 

In de inleiding geven de auteurs de 
nodige informatie over Hadewijchs 
leven en werk, met een heldere uitleg 
van Hadewijchs concept van de min-
nemystiek. De overlevering, de vorm en 
de inhoud van haar liederen, waaronder 
ook de invloed van het hoofse min-
nelied, worden beschreven, waarbij de 
auteurs – en dat is nieuw – uitgaan van 
handschrift A, dat de oudste bron blijkt 
te zijn. Inhoudelijk springt bij de uitleg 
vooral één aspect in het oog, namelijk 
de manier waarop Hadewijch zich in de 
liederen als leidster van een kring gelijk-
gezinden profileert. De auteurs laten 
zien dat Hadewijch vooral respect heeft 
verworven omdat ze iedere dag dezelfde 
figuurlijke weg gaat die ze haar publiek 
aanraadt om te gaan. Hadewijch is gelij-
ke en meerdere in één persoon en 
wordt als zodanig geacht, wat voor een 
middeleeuwse vrouw als uitzonderlijk 
beschouwd mag worden. Het komt niet 
vaak voor dat een vrouw met een derge-
lijk zelfbewustzijn haar toehoorders aan-
stuurt om bepaalde keuzes te maken; in 
de Nederlanden zien we dat pas weer bij 
Anna Bijns gebeuren, maar dan in een 
totaal andere context.

Op de inleiding volgt de editie. 
Steeds is naast de Middelnederlandse 
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toneelstukken. Voor een goed begrip 
in de ontwikkeling van het toneel en 
de waardering voor bepaalde auteurs 
en genres is een dergelijke analyse, zo 
blijkt, bijzonder nuttig. Het valt daarom 
te hopen dat de oproep waarmee Groot 
haar proefschrift afsluit, namelijk om 
ook onderzoek te doen naar de verwe-
venheid van de Nederlandse toneelre-
ceptie met die in Frankrijk en Engeland, 
navolging zal krijgen.

Edwin van Meerkerk 
(Radboud Universiteit Nijmegen)

Arend Fokke Simonsz, De moderne 
Helicon. Editie Lotte Jensen & Alan 
Moss. Nijmegen (Vantilt) 2010, 120 
bladzijden, ISBN 9789460040573. Prijs 
€ 13,50.

De bestudering van de achttiende-eeuw-
se literatuur en cultuur heeft in de 
afgelopen decennia een dermate grote 
vlucht genomen dat van een verwaar-
loosde periode eigenlijk nauwelijks nog 
sprake is. De achttiende eeuw heeft, 
in elk geval onder vakgenoten, haar 
suffe imago van pruikentijd reeds lang 
afgeworpen, en is tegenwoordig in de 
eerste plaats een eeuw van Verlichting, 
sociabiliteit en satire. In het voetspoor 
van pioniers als Piet Buijnsters en André 
Hanou zijn inmiddels vele studies over 
deze periode verschenen, en er is een 
hele reeks nieuwe edities van achttien-
de-eeuwse teksten uitgekomen.

De jongste telg in deze laatste catego-
rie is de leeseditie met inleiding en toe-
lichtende woordverklaringen die Lotte 

Jensen en Alan Moss maakten van De 
moderne Helicon, een satirische droom-
vertelling van Arend Fokke Simonsz uit 
1792. In hun inleiding proberen Jensen 
en Moss de tekst van Fokke Simonsz te 
contextualiseren, met name door hem 
te plaatsen binnen verschillende tra-
dities, waaronder de burleske. Dat is 
geen overbodige luxe, aangezien deze 
tekst, zoals vrijwel alle historische litera-
tuur, zonder kennis van de (cultuur- en 
literair-historische) context voor heden-
daagse lezers amper nog te begrijpen is.

 
Fokke Simonsz’ vertelling haalt het 
contemporaine literaire veld met veel 
humor, maar toch ook wel het nodige 
venijn, door de mangel. Plaats van han-
deling van deze satire is de beroemde 
berg Helicon, waar volgens de klassieke 
mythologie de god van de dichtkunst, 
Apollo, met zijn negen muzen huisde. 
De ik-figuur en spreker van het verhaal 
is hier tijdens een koortsdroom terecht-
gekomen en wordt door Apollo zelf op 
de berg rondgeleid. Maar van de oude 
glorie van de Helicon blijkt weinig meer 
over. De berg zelf is tegenwoordig “niet 
anders dan een gewoone duin” (p. 60), 
naar later blijkt omdat Apollo hem 
heeft afgegraven en het zand heeft ver-
kocht (p. 92). Hij baat de berg namelijk 
commercieel uit, middels een rijmwin-
kel, waarin dichters allerhande beno-
digdheden voor hun dichtwerk kunnen 
kopen, zoals zilte tranen (p. 74), angstig 
kloppende harten (p. 80) en albasten 
borsten (p. 84). Van zowel Apollo als 
de zanggodinnen is ook niet veel meer 
over; ze zijn allen oud en grijs, en heb-
ben weinig fut meer. Over Thalia, godin 
van het blijspel, merkt Apollo op: “[H]
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et regte Komische vuur is er uit” (p. 69) 
en over Melpomené, godin van het 
treurspel: “[D]ie is nu al over het ern-
stige heen en wordt dweepig en knorrig, 
in één woord, Sentimenteel” (p. 70).

Daarmee stuiten we op een van de 
voornaamste mikpunten van spot van 
deze satire, de literaire stroming van 
het sentimentalisme die met de publi-
catie van Rhijnvis Feiths roman Julia 
in 1783 in Nederland een hoogtepunt 
had bereikt. Regelmatig in de vertelling 
laat Fokke Simonsz zijn afkeer blijken 
voor deze stroming, onder meer ook 
als hij tegen het eind van het verhaal 
de ik-figuur (eindelijk) persoonlijk ken-
nis laat maken met de muzen, die met 
elkaar aan tafel zitten, en zich bezig 
blijken te houden met het opschrijven 
van paren rijmwoorden op kaartjes, ten 
behoeve van de dichters. “[W]e geven 
er dan ook”, zo merkt godin Clio op, 
“een pakjen streepjes en verwonderings 
tekens [sic] bij, somtijds bijna zo veel als 
woorden” (p. 89), een evidente sneer 
naar de sentimentele gewoonte om tek-
sten te larderen met grote hoeveelheden 
gedachtestreepjes en uitroeptekens. 

Maar de spot in De moderne Helicon 
reikt verder dan alleen het sentimen-
talisme. De vertelling als geheel leest 
als één grote aanklacht tegen de ver-
wording van de eens zo hooggeprezen 
Nederlandse dichtkunst tot een vercom-
mercialiseerd bedrijf – heel letterlijk 
verbeeld door de rijmwinkel van Apollo 
– dat niet veel meer doet dan clichés uit-
spugen en zouteloze praatjes opdissen. 
Die verwording wordt in de literatuur-
geschiedenis vaak gekoppeld aan het 
achttiende-eeuwse genootschapsdich-
ten, met zijn sterke nadruk op regelge-

ving en de navolging van ideale voor-
beelden. Het is in dit verband des te 
opmerkelijker dat Fokke Simonsz zelf 
volop meedraaide in dat genootschaps-
leven en deze droomvertelling zelfs 
voorlas in en opdroeg aan de prestigi-
euze Amsterdamse maatschappij Felix 
Meritis, iets wat Jensen en Moss ook in 
hun inleiding constateren. Zij koppelen 
dit aan de ironische zelfpresentatie van 
de auteur, die past binnen de  burleske 
traditie (vgl. p. 21-22).

 
Uit het voorgaande blijkt al dat De 
moderne Helicon stevig is ingebed in het 
contemporaine literaire (en culturele) 
debat. Het goed in kaart brengen van 
dit soort debatten is geen sinecure, 
maar Jensen en Moss slagen er hier over 
het algemeen toch heel behoorlijk in. 
Aan de stroming van het sentimenta-
lisme besteden ze uitgebreide aandacht, 
waarbij ze goed duidelijk maken dat de 
kritiek daarop van Fokke Simonsz niet 
op zichzelf staat, maar eveneens te plaat-
sen valt binnen een traditie. De koppe-
ling aan het burleske noemde ik eerder 
al. Daarnaast plaatsen Jensen en Moss 
de tekst ook in een geleerdentraditie, 
die zij terugzien in de vele verwijzingen 
naar filosofen en schrijvers uit zowel de 
klassieke oudheid als de vroegmoderne 
tijd (p. 22-23). De inleiding bestaat ver-
der uit een korte schets van het leven en 
werk van Fokke Simonsz, en een bespre-
king van zowel de navolging als de waar-
dering die tekst en auteur in hun eigen 
tijd en daarna ten deel vielen. Tenslotte 
zijn er dan nog de annotaties bij de 
tekst, die de vele referenties aan zowel 
het klassieke erfgoed als de actualiteit 
doorgaans goed weten te verhelderen 
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voor de lezer, en zo bijdragen tot een 
beter begrip van deze satire.

Hoewel deze editie in de basis dus 
erg geslaagd is, heb ik toch ook twee 
voorname kritiekpunten. Deze vloeien 
beide voort uit het feit dat onduide-
lijk is welke doelen deze editie precies 
nastreeft, ten eerste wat betreft het 
publiek, en ten tweede wat betreft de 
benadering van historische literatuur.

Moderne edities van historische tek-
sten kunnen gemaakt worden voor heel 
verschillende publieksgroepen. De twee 
voornaamste zijn scholieren, studenten 
en algemeen geïnteresseerden enerzijds 
– dit zijn de zogenaamde leesedities 
– en vakgenoten en specialisten ander-
zijds – dit zijn de ‘historisch-kritische’ 
edities, gericht op het faciliteren van 
wetenschappelijk onderzoek. De editie 
van De moderne Helicon van Jensen en 
Moss behoort gezien zijn opzet (en prijs) 
duidelijk tot de eerste categorie. Als we 
hier vanuit gaan is mijn bezwaar dat deze 
uitgave voor de genoemde doelgroep, 
ondanks de uitgebreide inleiding en de 
vele annotaties, nog steeds te moeilijk zal 
zijn. Jensen en Moss vooronderstellen 
namelijk tussen de regels door toch wel 
de nodige voorkennis van de achttiende-
eeuwse  cultuur en literatuur, en ook 
enige vertrouwdheid met het achttiende-
eeuwse Nederlands; de tekst is immers 
niet hertaald. Ik vrees dat die kennis en 
vertrouwdheid buiten de kring van lief-
hebbers en wetenschappers tegenwoor-
dig maar amper gevonden wordt, en dat 
daarom uiteindelijk maar weinig leraren 
in het voortgezet onderwijs het zullen 
aandurven deze editie in hun lespro-
gramma op te nemen, en dat zelfs uni-
versitair docenten nog zullen twijfelen, 

in elk geval als het een eerstejaarscursus 
betreft. Dit geldt temeer omdat het hier 
om een satirische tekst gaat, die door 
zijn spel met allusies en tongue-in-cheek, 
een extra grote vertaalslag vereist in 
vergelijking met andere genres. Een wat 
scherpere profilering qua leespubliek, 
en een commentaar dat zich daar dan 
vervolgens expliciet op richt, waren dus 
gewenst geweest. Nu dreigt de editie zijn 
doel voorbij te schieten. 

Mijn tweede kritiekpunt gaat over 
de drie spotprenten die bij De moderne 
Helicon verschenen, weliswaar pas in de 
tweede druk van deze tekst uit 1802, 
maar toch specifiek bedoeld ter illus-
tratie van dit verhaal. Jensen en Moss 
hebben deze prenten wel opgenomen 
in hun uitgave, maar gaan er verder niet 
op in. Dat vind ik jammer. Ik had graag 
geweten wie de tekeningen gemaakt 
heeft – Fokke Simonsz zelf misschien? – 
en of ze in een bepaalde iconografische 
traditie te plaatsen zijn. Nu kan men 
natuurlijk tegenwerpen dat het hier in 
de eerste plaats een teksteditie betreft, 
maar die stellingname gaat voorbij aan 
het feit dat de tekst geen geïsoleerd 
medium is, maar functioneert in samen-
hang met andere media. Dat is althans 
de opvatting binnen de cultuurhistori-
sche benadering die in de huidige vak-
beoefening erg gebruikelijk is. Jensen 
en Moss lijken daarbij te willen aanslui-
ten met hun editie, hoewel ze ook op dit 
punt geen expliciete uitspraken doen. 
In dat licht beschouw ik het niet behan-
delen van de prenten als een omissie.

Het maken van edities is een ondank-
bare taak. Het is een ambacht dat veel 
geduld, speurwerk en precisie vereist, 



  

62

en doorgaans maar weinig credits ople-
vert, omdat het eindproduct niet in de 
eerste plaats als het ‘eigen’ werk van de 
bezorgers gezien wordt. Wat dat betreft 
is het net als met vertalingen. Jensen en 
Moss verdienen dus alle lof omdat ze het 
aangedurfd hebben deze klus te klaren. 
Bovendien hebben ze zich behoorlijk 
goed van hun taak gekweten. Hun inlei-
ding en annotaties zijn degelijk, hel-
der en informatief. Mijn voornaamste 
bezwaar is dat deze uitgave vermoedelijk 
te moeilijk zal zijn voor het publiek dat 
ze lijkt te beogen, en daardoor uitein-
delijk weinig gebruikt zal worden. Dat 
zou ik erg spijtig vinden, vooral omdat 
de voornaamste functie van tekstedi-
ties toch is om interessante historische 
teksten als die van Fokke Simonsz een 
nieuw, hedendaags publiek te bezorgen.

Tenslotte nog een opmerking over 
het kader waarbinnen deze editie ver-
scheen. Hij vloeide voort uit een initia-
tief van de Radboud Honours Academy. 
Als deelnemer aan deze Academy, kreeg 
Alan Moss, zelf student Nederlandse taal 
en cultuur aan de Radboud Universiteit, 
de gelegenheid samen met een univer-
sitair docent aan een onderzoekspro-
ject te werken. Die docent was Lotte 
Jensen, het project werd deze editie. 
Dat Moss al in zo’n vroege fase van zijn 
‘carrière’ heeft kunnen meewerken aan 
een publicatie als deze, is natuurlijk 
een voorrecht voor hemzelf, maar het 
spreekt tevens voor universiteit en uit-
gever dat zij hem deze kans geboden 
hebben. Allen mogen tevreden zijn met 
het geleverde resultaat.

Ivo Nieuwenhuis 
(Universiteit van Amsterdam)

Piet J. Buijnsters, Geschiedenis van de 
Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentver-
zamelaars 1750-2010, Nijmegen, Vantilt, 
512 p, geïllustreerd met tal van foto’s. 
ISBN 978 94 6004 043 6. € 45 

Het woord ‘verzamelaar’ heeft als vrou-
welijk equivalent ‘verzamelaarster’. 
P.J. Buijnsters’ boek bevestigt wat ieder-
een die wat vertrouwd is met het biblio-
fiele verzamelmilieu bekend is: er zijn 
beduidend meer verzamelaars dan ver-
zamelaarsters. Buijnsters laat in het mid-
den wat daar de oorzaak van is. Omwille 
van die mannelijke dominantie, maar 
vooral omwille van de leesbaarheid en 
met uitsluiting van elke andere bedoe-
ling, wordt in deze bespreking aan ‘ver-
zamelaar’ de voorkeur gegeven. Uit het 
boek blijkt overigens dat, in acht geno-
men dat nogal wat echtparen samen 
een collectie opzetten, verzamelen geen 
mannelijke exclusiviteit is. 

In de epiloog bestempelt de auteur 
het verzamelen als een ‘onuitroeibaar 
virus, een gezonde gekkigheid’ en daar-
bij heeft hij, alvast wat de particuliere 
verzamelaar betreft, meer dan gelijk. 
Wie niet lichtjes afwijkt van het normale 
gedragspatroon, is ongeschikt om als 
verzamelaar door het leven te gaan. 
Onderhevig aan ‘een drang waaraan 
niet kan worden weerstaan’ graait de 
verzamelaar al wat binnen zijn verzamel-
gebied bereikbaar is en wat hij belang-
rijk acht tot een collectie bijeen en dit 
is dikwijls een levenswerk. Hij stouwt, 
soms tot ergernis van de huisgenoten, 
de hele woning vol. Bij de bibliofiele 
verzamelaar staan alom bibliotheek- en 
archiefkasten, elke vrije plek wordt inge-
nomen. Niet uitzonderlijk wordt er uit-
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