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Rens Bod, Jaap Maat, Thijs Weststeijn (eds). The
Making of the Humanities. I: Early Modern Europe.
Amsterdam, aup, 2010. 400 pp. isbn 978-90-8964269-1. € 44,50.
Deze fraai uitgegeven bundel is de fysieke weerslag van een ambitieus project. De redacteuren
organiseerden in 2008 in Amsterdam een eerste
International Conference on the History of the Human
ities, dat inmiddels een tweejaarlijks terugkerende
evenement is geworden. De redacteuren stellen dat
er sinds de negentiende eeuw wél goed gedocumenteerde geschiedenissen van de natuurwetenschappen zijn verschenen, maar dat de geschiedenis
van ‘the making of the humanities’ feitelijk een
onbeschreven blad is. Die opmerking is interessant,
al roept deze natuurlijk ogenblikkelijk allerhande
conceptuele en epistemologische vragen op. In
de inleiding stelt Rens Bod terecht nadrukkelijk
de vraag ‘What are the humanities’? (p. 7) Deze
bundel biedt geen dichtgespijkerde definitie, maar
geeft een staalkaart van de onderwerpen die op
het eerste congres aan de orde zijn geweest. Dat
was grotendeels gewijd aan vroegmoderne ‘zachte’
wetenschappen zoals de humanistische tekstkritiek,
taalkunde, retorica en kunsttheorie. De rijk geïllustreerde bundel bevat kwalitatief hoogstaande, soms
uitdagende bijdragen. Zo wijst Michiel Leezenberg
op de islamitische invloeden op Spinoza en zijn
kring, een onderwerp dat inderdaad nadere bestudering verdiend. Floris Cohen schreef een mooie
bijdrage ‘Music as Science and as Art’, die demonstreert dat in de vroegmoderne tijd scheiding tussen kunsten en exacte wetenschap nog niet strikt
gedefinieerd was. Een soortgelijke aanpak kenmerkt de sectie ‘The Visual Arts as Liberal Arts’ met
sterke bijdragen van Ingrid Rowland, Marieke van
den Doel en Thijs Weststeijn. De bundel bevat verder nog delen gewijd aan ‘Humanism and Heresy’,

‘Language and Poetics’, ‘Linguistics and Logicians’,
‘Philology and Philosophy’ en de geschiedenis van
de historiografie, waarin een keur aan Nederlandse
en vooral ook buitenlandse onderzoekers uiteenlopende onderwerpen behandelt, zoals ‘Giordano
Bruno and the Metaphor’ (Hillary Gatti) of de
opkomst van de bestudering van het IJslands (Már
Jóhnsson).
Ondanks de grote reikwijdte en diepgang van
de afzonderlijke bijdragen, stelt de bundel als geheel
wat teleur, mede omdat de belofte ‘to make a start in
investigating the comparative history of the various
humanistic disciplines’ (p. 10) niet wordt ingelost.
Daarvoor bieden de meeste bijdragen te weinig of
geen reflectie op het overkoepelende thema. Dat
maakt de lezer alleen maar nieuwsgieriger naar deel
ii in deze serie, dat staat aangekondigd voor oktober
2012. En dan is er natuurlijk ook nog Bods veelgeprezen De vergeten wetenschappen (2010).
Eric Jorink

Thomas Paul Bonfiglio. Mother Tongues and Nations.
The Invention of the Native Speaker. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs, vol. 226.) Berlin/
New York, Walter de Gruyter, 2010. 244 pp. isbn
978-1-934078-25-9. € 89,95.
Bonfiglio’s boek behandelt een belangrijk thema
over een indrukwekkende periode: de ontwikkeling van het begrip native speaker van de oudheid
tot nu. In zeven hoofdstukken beargumenteert
Bonfiglio dat het begrip in de oudheid niet
bestond, maar zich vanaf de middeleeuwen heeft
ontwikkeld, vooral in samenhang met (proto-)
nationalistische ideologieën. Zijn historiserende
deconstructie beoogt bij te dragen aan het inzicht
dat ‘to employ the designations “native speaker”
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Jeroen Jansen (ed.). G.A. Bredero. Proza. Hilversum,
Verloren, 2011. 299 pp. isbn 978-90-8704-260-8.
€ 25,00.
Het verzameld proza van Bredero is niet omvangrijk – het bevat 27 teksten van gemiddeld 630
woorden –, maar van dichtbij bekeken levert het
veel moois en nieuws op. Die benadering ‘op de
vierkante centimeter’ is aan editeur Jeroen Jansen
wel toevertrouwd.
De inleiding tot de editie beschrijft de huidige
staat van onderzoek naar leven en werk van Bredero. Het feit dat die ‘huidige staat’ vrij belegen
is, vormt de belangrijkste aanleiding tot de editie.
Bovendien zijn veel prozateksten niet eerder met
commentaar uitgegeven. Bij zijn bespreking van
Bredero’s proza als geheel gaat Jansen nauwgezet
in op de taalbehandeling, wat misschien niet voor
iedere lezer even belangwekkend is, maar wel steeds
tot interessante conclusies leidt. Zo leert Bredero’s
gebruik van samenstellingen en ‘pregenitieven’ ons
dat hij, behalve van Coornhert, invloed onderging
van Hendrik Spiegel.
De prozateksten vervolgens, zijn ingedeeld naar
genre: redevoeringen (2), brieven (6; er zijn geen
brieven aan Bredero overgeleverd), opdrachten (5),
voorredes (7), inhoudsoverzichten (6) en één losse
tekst: Wijsbegeerte op de Academie. De kritische edities worden op de rechterpagina begeleid door een
vertaling in modern Nederlands. De vertalingen
blijven dicht bij het origineel, maar lezen toch soepel. Na iedere tekst volgt een uitgebreide toelichting, van de historische context tot de belangrijkste
interpretaties, aangevuld met nieuw onderzoek
door Jansen.
Door de blik exclusief op proza te richten –
teksten die over het algemeen een nauwe band
met de realiteit onderhouden – treden de belangen van de schrijver op de voorgrond. Dit effect
wordt nog versterkt doordat sommige teksten
postuum verschenen en dus nooit zijn herschreven voor publicatie. De als kluchtig bekendstaande volksdichter blijkt in zijn opdrachten ook
in staat tot ootmoedigheid. Zijn brieven kennen
een hoogdravende schrijftrant die tegemoetkomt
aan zowel de smaak van de literaire elite als Bredero’s ideaal van ‘taalrealisme’. Geestig én schrijnend is de liefdesbrief aan een anonieme weduwe,
waarin Bredero na een talmende inleiding plots
dwingend verzoekt om een onderhoud: welck
beleeft en hartelijc versoeck my niet gheweygerdt
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behoordt te werden, ten aensien van soo eerlijcken versoeck.’ Onder de bloemrijke taal smeult
een gevoel van onmacht, dikwijls veroorzaakt
door de onbalans tussen Bredero’s sociale en artistieke status.
Met dit boek heeft de lezer een meer dan compleet overzicht van Bredero’s proza en alle kennis
daaromtrent in handen. De uitgave is met zorg en
overzichtelijk vormgegeven en de originele beeldredactie is een lust voor de associatieve lezer. Dit
werk levert grondslag en prikkel tot nieuw Bredero-onderzoek. ‘Trect tot uwen dienst het gene
dat u wel ghevalt’.
M.G. Paijmans

Goffe Jensma, Mart van Lieburg. Het ‘doktersboek’
van Douwe Ales. De medische aantekeningen en recepten
van een Friese boer uit 1699. (Erasmus Medical Historical Papers nr. 3. Estrikken/Ålstråke 88. Fryske
Akademy nr. 1042. Nieuwe Nederlandse Bijdragen
tot de Geschiedenis der Geneeskunde en Natuurwetenschappen nr. 61. Pantaleon Reeks nr. 41.)
Rotterdam, Erasmus Publishing 2011. 256 pp. isbn
978-90-5235-206-0. € 29,50.
In 1699 begon Douwe Ales, een boer uit de Noordelijke Friese Wouden, met de aanleg van een
receptenboek. Uiteindelijk schreef hij 665 recepten
op. In dit boek wordt deze verzameling uitgegeven
met een inleiding en commentaar. Het idioom van
Ales is allesbehalve toegankelijk. Jensma, hoogleraar
Friese taal- en letterkunde, zal zich vooral hebben
beziggehouden met de taalkundige aspecten en Van
Lieburg, hoogleraar medische geschiedenis, met de
geneeskundige achtergronden. Een belangrijk deel
van zijn recepten heeft Dales overgeschreven uit
het werk van voorgangers. Waarom hij dat deed is
vooralsnog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen
dat hij daadwerkelijk optrad als irregulier genezer.
Hij was zeker niet de enige die een dergelijke collectie bijeenbracht. In hun analyse van de inhoud
noemen Jensma en Van Lieburg een groot aantal
vergelijkbare − gedrukte en ongedrukte − teksten.
Een grondig overzicht van de geschiedenis van de
Nederlandse irreguliere geneeskunde, dat nog altijd
node wordt gemist, zou mede op basis van zulke
bronnen geschreven kunnen worden.
Hans de Waardt
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