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Dat er boeken zijn, zo waardevol en koninklijk, dat hele generaties geleerden 
goed besteed zijn, wanneer door hun inspanningen  

deze boeken zuiver en begrijpelijk gehouden worden –  
om dit geloof telkens weer te bevestigen hebben wij de filologie. 

 
Friedrich Nietzsche

down in my bolthole I see they’ve published
  another volume of unreconstructed rubbish 
“the waves, the waves were soldiers moving” 
    thank you! thank you! thank you! & again! 
 
   I CALL UPON THE AUTHOR TO EXPLAIN!!!!!
 
 

Nick Cave
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FILOLOGIE EN 

VALSE KENNIS

 





 

H o o f d s t u k  1  

Te r  i n l e id ing  

 

L ITERAIR HISTORISME EN 

DE GESCHIEDENIS  VAN DE F ILOLOGIE  

In 1795 werd Willem Bilderdijk door de patriotse opstandelingen uit Nederland 

verbannen. Hij had als advocaat de eed van trouw aan het nieuwe republikeinse 

bestuur geweigerd, trok daarom weg en kwam via een omweg eerst in Londen, later in 

Brunswijk terecht. Aan de overkant van het Kanaal leerde hij de Engelse literatuur 

waarderen, bijvoorbeeld die van Alexander Pope,1 maar vooral die van oudere tijden. 

Hij had de toneelstukken van William Shakespeare al grondig gelezen;2 nu maakte hij 

ook kennis met oude romances. Die vond hij verzameld in de door de geestelijke 

Thomas Percy in 1765 uitgegeven Reliques of ancient English Poetry. Bilderdijk 

maakte vanaf 1795 vertalingen van enkele van die gedichten en ook bewerkingen in 

het Nederlands, waarbij hij de hoofdpersonen opvoerde als voorvaderen van zijn 

vrouw of van hemzelf.3 Verder leerde hij ook de oude Schotse literatuur kennen, die 

Thomas Macpherson verzameld had en die schijnbaar nog ouder was dan de Engelse 

van Percy. Macpherson had vanaf 1760 meerdere vondsten van oude manuscripten 

bekend gemaakt en had de teksten ervan in 1765 gepresenteerd als fragmenten van 

een groot epos, dat hij toeschreef aan de bard Ossian. Al meteen in 1795 stelde 

Bilderdijk een ontwerp op voor een vertaling van diens werk. 4  Vanaf 1799 

verschenen er inderdaad ‘Gedichten van Ossiaan’ in zijn Mengelpoëzy en in zijn 

Mengelingen, en in 1805 liet hij nog een Nederlandse navolging van het langere 

                                                 
1 Voor een navolging van Pope door Bilderdijk, waarin hij diens werk ‘ontpoopte’: Willem van den 
Berg, ‘Het geluk van Bilderdijk’, in: L. Jensen en L. Kuitert (red.) Geluk in de negentiende eeuw. 
Eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van haar afscheid als 
hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam: Bert 
Bakker, 2009) 37-50, in het bijzonder 37-40. Zie uitgebreider ook Joris Van Eijnatten, Hogere sferen. 
De ideeënwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831) (Hilversum: Verloren, 1998), passim en in het 
bijzonder 421-423 en 532-534. 
2 Joris van Eijnatten merkte aan Bilderdijks aantekeningen dat ‘hij vrijwel het gehele dramatische 
oeuvre van Shakespeare heeft gelezen’ (Van Eijnatten, Hogere sferen, 463). 
3 Marita Mathijsen, ‘Hoe perfide was Albion? Vertalingen uit de Engelse literatuur in de eerste helft 
van de negentiende eeuw in Nederland’, Zacht lawijd, 8 (2009) 2-19, in het bijzonder 4-5 en Van 
Eijnatten, Hogere sferen, 454-455. 
4 Bilderdijks Ontwerp eener Nederduitsche dichtmatige vertaling van de gezangen van Ossiaan, den 
zoon van Fingal uit 1795 is in handschrift bewaard. Over de Ossianvertaling in een ruimere context: 
Van Eijnatten, Hogere sferen, 484-486, met een verwijzing naar een editie van het Ontwerp (714), en 
Mathijsen, ‘Hoe perfide was Albion?’ 4-5. 
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heldendicht Fingal drukken.5  Als vertaler en bewerker van oude Britse gedichten 

speelde Bilderdijk, net als de verzamelaars-bewerkers Percy en Macpherson, een 

bemiddelende rol tussen teksten uit het verleden en de eigen tijd.  

Hun tekstbemiddeling over de grenzen van de eeuwen heen leidt naar het 

onderwerp van dit proefschrift: deze studie is een geschiedenis van edities die tussen 

1591 en 1863 gemaakt werden van letterkundige teksten in het Nederlands. In die 

geschiedenis betrekt zij, vanuit een intellectueel-historische vraagstelling, 

tekstgeleerden, hun producten, hun ideeën en hun praktijken. Als vertrekpunt dienen 

daarbij steeds de producten van de tekstbezorging: de tekstedities zelf. Zij leiden 

enerzijds naar hun makers: de editeurs, hun praktijken en hun instellingen. Anderzijds 

leiden zij naar meer abstracte ideeën: geleerde ideeën zullen besproken worden, over 

de tekstbezorging en over filologie, maar ook bredere, meer politieke denkkaders en 

veranderingen in het historisch besef. Voor u ligt een breed opgezette studie naar 

boeken, mensen en denkbeelden die als doel heeft continuïteiten en discontinuïteiten 

in de vroegste periode van de Nederlandse letterkundige tekstbezorging op te sporen. 

Er zal blijken dat die continuïteiten en discontinuïteiten vooral in de decennia voor en 

na 1800, ongeveer tussen 1770 en 1840, een opmerkelijk patroon vormden. 

Die formulering van het onderwerp verdient nadere invulling. Edities zijn, kort 

gezegd, producten van een editeur, of tekstbezorger; een editeur is een persoon die 

een oude tekst, waarvan hij niet zelf de auteur is maar waarin hij wel eigen ingrepen 

kan doen, opnieuw verspreidt door middel van de drukpers en zichzelf of zijn 

ingrepen in de aldus ontstane tekst kenbaar maakt. Dat is een zeer brede definitie van 

de tekstbezorging. Centraal staat de activiteit van de editeur en zijn eigen product en 

niet kritiek op of diens afhankelijkheid van de oorspronkelijke ‘auteurstekst’ – 

aspecten die Marita Mathijsen wél aan de omschrijving van een editeur toevoegt in 

Naar de letter, haar handboek voor het moderne editievak in Nederland.6 Om een 

geschiedenis van editeurs en hun vak te schrijven lijken die aspecten echter niet 

noodzakelijk, een op de editeur en zijn activiteit zelf gerichte omschrijving zal hierna 

meer van nut blijken. De editeur maakt zichzelf en zijn werk kenbaar in alles wat er in 

                                                 
5 In 1799 verschenen ‘De krijg van Inisthona’, ‘Darthula’, ‘Karrikthura’, ‘De Gezangen van Zelma’ en 
‘Berrathon’ in Willem Bilderdijk, Mengelpoëzy (Amsterdam: Wed. J. Dóll, 1799, dl. 1; tweede druk: 
Rotterdam: J. Immerzeel, 1823, dl.1, 18-113). Nog meer vertalingen verschenen verspreid in Willem 
Bilderdijk, Mengelingen (Amsterdam: Johannes Allart, 1804; 4 dln.; tweede druk: Rotterdam, J. 
Immerzeel, 1828, 2 dln.). Het langere gedicht verscheen als Willem Bilderdijk, Fingal, in zes zangen, 
naar Ossiaan gevolgd, 2 dln. (te Amsterdam: Johannes Allart, 1805).  
6 Aan die omschrijving, die ook de auteurstekst bij de tekstbezorging betrekt, gaat een korte 
geschiedenis van het vak vooraf: ‘Waar moet de eerste editeur in de geschiedenis van teksten gezocht 
worden? Op een gegeven moment is iemand zich gaan afvragen of bepaalde passages, zinnen of 
woorden in een overgeleverde tekst wel overeenkwamen met wat er in de auteurstekst had gestaan en is 
daar onderzoek naar gaan doen. Wanneer deze persoon op basis van dit onderzoek de tekst opnieuw 
uitgaf, en nu met kritiek op de overgeleverde tekstvorm, kan hij een editeur genoemd worden en dan is 
er sprake van tekstkritiek en een vorm van editeren.’ (Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek 
editiewetenschap, 3e druk (Den Haag: Constantijn Huygens Instituut / Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, 2003), 19, mijn cursivering – JR). 

 



LITERAIR HISTORISME EN DE GESCHIEDENIS VAN DE FILOLOGIE 11

zijn drukwerk de oude tekst onmiddellijk omgeeft, in wat Gérard Genette de 

‘peritekst’ noemt.7 Die peritekst zal de belangrijkste bron voor deze geschiedenis zijn 

en zal in het volgende deel verdere historische toelichting krijgen. 

Elke tekst is altijd geschikt om bezorgd te worden door een editeur, maar deze 

studie beperkt zich natuurlijk. Allereerst komt enkel de bezorging van letterkundige 

teksten uit het verleden in beeld. ‘Letterkundig’ moet daarbij opgevat worden in de 

breedste (of oudste) zin van het woord: niet alleen de schone letteren, niet alleen 

lyriek en epiek vallen daaronder, maar ook historische kronieken (die nooit alleen een 

zakelijk verslag van feiten waren), liederen, didactische gedichten, fabels of zelfs een 

natuurhistorische verhandeling.8 Zo beschouwd zijn Percy en Macpherson inderdaad 

editeurs en vallen hun verzamelingen van oude literatuur inderdaad binnen het bestek 

van dit proefschrift. Het onderzoeksonderwerp is echter verder nog beperkt tot de 

bezorging van teksten in het Nederlands en in zijn onmiddellijke voorlopers. In welk 

staatkundig verband die bezorging gebeurde maakt verder niet uit: zowel de 

Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden – in elk van hun opeenvolgende vormen – 

en sporadisch ook de Duitse landen, zij het enkel in relatie tot de Nederlanden, vallen 

binnen het geografische bestek van dit proefschrift. De chronologische afbakening 

ervan ten slotte is ruim. De voorliggende geschiedenis begint bij het begin: in 1591, 

toen de Rijmkroniek van Holland van Melis Stoke bezorgd werd door Janus Dousa 

sen.  en Hendrik Laurensz Spiegel en daarmee de eerste Nederlandse teksteditie 

volgens de beschreven criteria verscheen. Ze eindigt in 1863, in het jaar waarin 

Matthias de Vries en Eelco Verwijs hun werk aan Jacob van Maerlants Spiegel 

historiael voltooiden en daarmee in een tijd dat het editievak gevestigd was als 

academische discipline – een tijd die daarom en in tegenstelling tot de opzet van déze 

studie vaak beschouwd wordt als de beginjaren van het vak.9  

Uit die invulling van het onderzoeksonderwerp wordt al duidelijk dat de 

Ossianvertaling van Bilderdijk eigenlijk niét binnen het bestek van deze studie valt: 

het zal hierna niet over vertalers gaan en ook niet om de literatuur van de Britse 

eilanden. Toch valt de opzet van deze studie goed voor te stellen met Bilderdijk als 

voorbeeld. Die voorstelling zal ik hierna doen met een toelichting op het 

bronnenmateriaal en de vier invalshoeken van waaruit ik dat materiaal bestudeerd 

heb. Vervolgens bespreek ik de stand van zaken in het onderzoek naar de Nederlandse 

editiegeschiedenis en stel ik twee ruimere interpretatiekaders voor, te weten dat van 

het literaire historisme en dat van de geschiedenis van de filologie. Tot slot zal ik de 

                                                 
7 Voor de peritekst als onderdeel van de ‘paratekst’, zie Gérard Genette, Sueils (Paris: Sueil, 1987), 7-8. 
8 De bijbelteksten blijven hier buiten beschouwing, hoe belangrijk de exegese en de Statenvertaling 
voor de ontwikkeling van de filologie ook geweest zijn. Zie voor het blijvende nationale belang van de 
Statenvertaling August den Hollander, ‘De Bijbel in Statenvertaling’, in: J. Leerssen en M. Mathijsen 
(red.) Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming (Amsterdam: Instituut voor Cultuur en 
Geschiedenis, 2002) 21-29. 
9 Zie daarvoor het eerste overzicht van de status quaestionis, vanaf blz. 18. 
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opbouw van dit werk toelichten. Overal zal Bilderdijk opnieuw opduiken met zijn 

navolging van Ossian. 

 

 

Een tekstcorpus en vier gezichtspunten 

De geschiedenis van Nederlandse tekstedities die hier volgt wil een antwoord geven 

op een schijnbaar eenvoudige vraag: waarom werden in de Nederlanden vanaf 1591 

oude verhalende teksten opnieuw in druk uitgegeven? Om die vraag te beantwoorden 

heb ik een corpus van tekstedities die verschenen tussen 1591 en 1863 samengesteld 

om als bron te dienen. Dat corpus licht ik hierna kort toe. Verder zal ik een antwoord 

op die vraag aan vier kanten zoeken; deze geschiedenis heeft oog voor vier aspecten 

van het Nederlandse editievak door die ruime periode heen. In elk van die opzichten 

maakte het editievak een ontwikkeling door, met continuïteiten en discontinuïteiten. 

Die zullen uitgebreid aan bod komen in de volgende hoofdstukken. Voorlopig stel ik 

ze hier in het kort voor aan de hand van het voorbeeld van Bilderdijks 

Ossianvertaling.  

Tekstedities en peritekst als bron 

Het corpus van letterkundige tekstedities die in de Nederlanden voor 1860 gemaakt 

zijn heb ik aangelegd op basis van enkele laatnegentiende-eeuwse naslagwerken. De 

meeste edities van middeleeuwse teksten vond ik terug in de Bibliographie der 

Middelnederlandsche taal- en letterkunde die Louis D. Petit tussen 1888 en 1910 

publiceerde.10 (Dat Petit bibliothecaris was van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde te Leiden, lijkt slechts een wetenswaardigheid, maar na het zesde 

hoofdstuk zal blijken hoe betekenisvol dat is in het licht van de geschiedenis van het 

editievak.) Aanvullende gegevens voor de middeleeuwse tekstedities, maar vooral het 

gros van bezorgde teksten van latere datum vond ik in het Biographisch woordenboek 

der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, dat verscheen tussen 1888 en 1891.11 

Het was een resultaat van de samenwerking tussen de Zeeuw J.G. Frederiks, 

privaatdocent en leraar in de geschiedenis, taal- en letterkunde, en van de 

Antwerpenaar F. Jos. van den Branden, werktuigkundige, dichter, leraar aan de 

Academie en adjunct-stadsarchivaris. Beide naslagwerken zijn niet of niet in de eerste 

plaats bedoeld als overzichten van tekstedities en beide hebben ze hun beperkingen. 

Toch bleken ze bij de raadpleging van bibliografische lijsten uit de secundaire 

literatuur (die hierna voorgesteld wordt in twee paragrafen over de status quaestionis) 

                                                 
10 Louis D. Petit, Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde, 2 dln. (Leiden: E. J. 
Brill, 1888-1910). 
11 J. G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en 
Zuidnederlandsche letterkunde, 2e druk (Amsterdam: L.J. Veen, [1888-1891]). 
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behoorlijk omvattend. De bibliografische opgave was daarentegen vaak onvolledig, 

soms fout. Die heb ik getoetst aan de bekendste moderne catalografische en 

retrospectief-bibliografische databanken: de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) 

en, wat drukwerk van voor 1800 betreft, de Short Title Catalogue Netherlands (STCN). 

Nu en dan kwam ook de Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV) van pas, hoewel die 

nog in een groeifase zit.12 Na de toetsing aan andere lijsten en databanken kon ik Petit 

en Frederiks-van den Branden aanvullen met sporadische vondsten. 

 Daarbij was ik ruimhartig. Als editie gold alles wat aan de korte definitie die 

ik net gaf voldeed: elke oude tekst die onder de brede letterkunde viel en die in druk 

gebracht werd door een tekstbezorger, die bovendien zijn ingreep kenbaar maakte, 

kwam in aanmerking. Of die bezorger in die tekst ingreep of een verantwoording gaf, 

hetzij concreet voor die ingrepen, hetzij in het algemeen voor zijn onderneming, was 

niet van belang. De omvang van het resulterende drukwerk was evenmin van belang, 

net zo min als de vorm waarin gedrukt werd: als boek, als bijdrage in een tijdschrift of 

nog anders. Het enige wat telde, was de daad van de tekstbezorging: er moest 

drukwerk zijn waarin iemand kenbaar maakt dat hij (pas veel later ook zij)13  als 

bemiddelaar optrad. Het wie, het wat, het waarom en het hoe van die 

tekstbemiddeling zijn immers juist het onderwerp van dit historische onderzoek, zoals 

uit de vier gezichtspunten zal blijken; dat waren geen a priori vastgelegde criteria.  

 Ruimhartig was ik, maar ook onvolledig. In dit proefschrift zullen niet alle 

drukwerken die aan die ruime selectiecriteria voldeden terug te vinden zijn, zelfs niet 

alle edities uit de naslagwerken van Petit en Frederiks-van den Branden. Om greep te 

krijgen op de overvloed heb ik me voor een gedetailleerde studie beperkt tot een 

kleiner aantal edities. Hierna zal ik sommige paragrafen dat kleinere aantal 

uitgebreider bespreken, maar in andere zal ik toch ook een blik op de overvloed 

bieden, een blik die noodzakelijkerwijs onvolledig blijft. De edities die wél uitgebreid 

ter sprake komen kunnen echter gelden als vertegenwoordigers voor veel andere; ik 

bestuurde ze als casussen. In mijn keuze liet ik me leiden door nieuwigheden die ik in 

de edities zelf tegenkwam en die in het licht van het gehele corpus opvallend waren. 

Zo kon ik aan de hand van elke casus zicht krijgen op het ingewikkelde spel van 

traditie en vernieuwing op het moment van zijn verschijnen. Voor een vijftal edities 

leken de vernieuwingen zo belangrijk dat ik ze beschouwde als het begin of het einde 

van een periode; zij zullen hierna dan ook aan het begin of het einde van een van de 

delen figureren. Belangrijker dan volledigheid leek het mij immers om de gevonden 

                                                 
12 Repertoria als die van Saakes en Brinkman bleken onbruikbaar, omdat in hun beschrijvingen niet 
altijd aangegeven staat of een editeur optrad bij de publicatie. 
13 Marita Mathijsen, ‘Der moederen boek. Een beknopt overzicht van het optreden van vrouwelijke 
editeurs en hoogleraren in de Nederlandse letterkunde’, Verslagen en mededelingen van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 119 (2009) 347-357. 
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edities te bestuderen als ‘sporen’ van grotere, minder makkelijk aanwijsbare 

ontwikkelingen – in de methodologische zin die Carlo Ginzburg daaraan geeft.14 

Om het zicht op die ontwikkelingen niet te belemmeren heb ik, zoals gezegd, 

geen strikte selectiecriteria willen gebruiken. Ik wilde geen eisen stellen – formele, 

inhoudelijke noch sociale – aan tekstedities, omdat die eisen in de loop van de 

bestudeerde periode veranderden. De ruimhartigheid maakte het juist mogelijk 

evoluties in die belangrijke opzichten op het spoor komen, zonder mijn historische 

blik te laten beperken door eisen die pas later voor het editievak ontwikkeld werden 

(zoals de eis dat een editeur ook de tekstoverlevering kritisch bestudeert, een eis die 

Mathijsen in haar omschrijving wel opneemt).15 De ruimhartige onvolledigheid van 

het tekstcorpus heeft echter ook een groot nadeel. De Nederlandse edities zullen 

hierna niet vaak in bulk besproken kunnen worden, waardoor kwantitatieve evoluties 

niet opvallen. Die waren er echter wel: in de latere periode kon het editievak als een 

academische discipline een veel groter volume produceren dan voorheen. Iemand zou 

in deze beperking een miskenning kunnen zien van een van de successen van het vak, 

te weten de verhoogde productiviteit; het voordeel is dat  een blik op onderliggende 

ontwikkelingen in het vak mogelijk wordt, die nu niet bedolven worden onder cijfers. 

De tekstedities die hierna wél aan bod komen zijn meestal werken waarin 

editeurs hun ingrepen verantwoorden. Zij zijn immers meer vatbaar voor de bedoelde 

historische interpretatie en dus als vanzelf meer van nut voor deze geschiedenis. De 

belangrijkste bron was daarbij het meest wezenlijke element van de tekstbezorging: de 

peritekst die de editeur aan de oorspronkelijke tekst toevoegt en dus de plaats waar hij 

en zijn werkzaamheid zich manifesteren. De peritekst in een teksteditie is, zoals 

gezegd, alles wat de bezorger aan de tekst toevoegt: het gaat altijd om een titelpagina, 

meestal ook om een inleiding, commentaren en aantekeningen voor of achter de tekst, 

om noten in alle vormen en achter, onder of naast de tekst, verder nog uiteenlopende 

bijlagen en vaak ook andere geleerde instrumenten als een glossarium of een register. 

Uit het hele corpus spreken een grote variatie in de gedaante die de peritekst kon 

aannemen en dus een grote vrijheid voor de editeur, en dat hield aan tot aan het eind 

van de bestudeerde periode. Editeurs manifesteerden zich met andere woorden dus in 

hun peritekst, die er in zoveel gedaanten leek te zijn als er editeurs waren. Toch zijn er 

enkele ontwikkelingen aan te wijzen, zoals hierna zal blijken. Op cruciale momenten 

heb ik de peritekst daarom aangevuld met brieven, besprekingen van edities en, vooral 

in de latere periode, een enkele programmatische verklaring. Of in de termen van 

Genette: op cruciale momenten heb ik de peritekst aangevuld met epitekst. 16  De 

                                                 
14 Carlo Ginzburg, ‘Sporen. Wortels van een indicie-paradigma’ Omweg als methode. Essays over 
verborgen geschiedenis, kunst en maatschappelijke herinnering, Sporen 11 ([Nijmegen]: SUN, [1988]) 
206-245. 
15 Zie noot 6, blz. 9. 
16 De epitekst is alles wat er over een tekst gezegd en geschreven wordt via de meest uiteenlopende 
kanalen en die mee bepaalt hoe de lezer toegang krijgt tot de tekst. Epitekst en peritekst maken samen 
de ‘paratekst’ uit (Genette, Sueils, 7-8). 
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belangrijkste bron was echter steeds de peritekst, in alle voorkomende vormen, van de 

in historisch opzicht meest relevante edities. 

De peritekst is immers de plaats bij uitstek waar de oude tekst een nieuwe 

betekenis krijgt. Het is daar dat de editeur de ouderdom van de tekst toelicht, de 

inhoud van de tekst van bijkomende informatie voorziet en de lezer richt in zijn 

lectuur en in zijn begrip. Het is ook in de peritekst dat een editeur zijn daden 

verantwoordt: elke afzonderlijke oude tekst wordt daar opgehangen in een groter 

geheel en in overeenstemming gebracht met een groter doel van de filologie of de 

samenleving. Al worden dat geheel en dat doel in een enkele teksteditie nooit bereikt, 

al worden zij wel in het blikveld gebracht maar tegelijk weer in het verschiet gesteld, 

toch kunnen zij achterhaald worden in de peritekst van de belangrijkste edities. Uit de 

toevoegingen van de editeurs bij de oude teksten valt met andere woorden een 

legitimerend narratief voor de tekstbezorging samen te stellen. Of de tekstbezorging 

kan als een praxis beschouwd worden: als een arbeid waardoor denkstructuren een 

verschijningsvorm krijgen in concrete producten. De peritekst, met de duidelijkste en 

meest betekenisvolle sporen die een tekstediteur kan nalaten, is dus de belangrijkste 

bron voor deze studie, die op basis daarvan wil beschrijven wie die editeurs waren, 

welke teksten zij bestudeerden en vooral hoe zij zelf hun tekstbemiddeling 

legitimeerden als een geleerd en als een maatschappelijk werk. Dat zijn in het kort de 

gezichtspunten die in dit proefschrift steeds zullen terugkeren. 

Objectief: een zoektocht naar teksten en versies (I) 

Wezenlijk aan het editievak is, zoals gezegd, dat een oude tekst via de bemiddeling 

van een persoon die zich kenbaar maakt en met behulp van de drukpers opnieuw 

beschikbaar wordt. Dat kan gebeuren op een drietal manieren. Ten eerste als een 

zoektocht naar steeds nieuwe teksten die nog niet gedrukt zijn. Dat gebeurde in het 

verleden voor individuele teksten, maar ook ruimer voor hele tekstgenres. Ten tweede 

kunnen editeurs hun aandacht, behalve op een onbekende tekst, ook op een versie van 

een tekst richten, die in de loop van de jaren onbeschikbaar geworden was, of op de 

ontstaansgeschiedenis van meerdere versies van een tekst, afwijkend van een 

originele. Dat is de genealogische benadering. De derde benadering, die de 

ontstaansgeschiedenis van een originele tekst onderzoekt en als het ware over de 

schouder van de schrijver mee kijkt tijdens het schrijven, is de genetische benadering 

van de tekstbezorging. Die blijft hierna echter ongenoemd, omdat die pas na de hier 

bestudeerde periode tot ontwikkeling kwam.17 De twee eerste varianten van de editie-

onderneming kwamen wél voor in de Nederlanden en in de loop van de hier 
                                                 
17 De omslag van de genealogische naar de genetische vorm van tekstbezorging bespreekt Dirk Van 
Hulle, ‘A Darwinian Change in European Editorial Thinking’, in: D. Van Hulle en J. Leerssen (red.) 
Editing The Nation’s Memory: Textual Scholarship And Nation-Building In Nineteenth-Century 
Europe, European Studies. An Interdisciplinary Series in European Culture, History and Politics 26 
(Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2008) 31-43. 

 



FILOLOGIE EN VALSE KENNIS 16 

behandelde decennia; er was zowel sprake van een zoektocht naar nog onbekende 

teksten als naar oorspronkelijke versies.  

Vanaf ongeveer 1600 werd een relatief beperkt corpus van beschikbare oude 

teksten, vooral uit de Grieks-Romeinse Oudheid, aangevuld op twee manieren. In 

historische zin verruimde de aandacht zich naar de Middeleeuwen, wat vooral 

onbekende kronieken opleverde. Daarnaast kreeg ook de volkstaal aandacht, in de 

eerste plaats in de literaire werken van zeventiende-eeuwse schrijvers (al waren ook 

de bronnen voor de middeleeuwse geschiedenis meestal in de volkstaal). Het 

voorwerp van onderzoek van editeurs verlegde zich dus naar de Middeleeuwen en 

naar de eigen taal – in casu het Nederlands. Die ontwikkeling duurde voort in 

Bilderdijks tijd, vandaar zijn interesse in Macphersons Ossian, net als zijn aandacht 

voor Percy’s verzameling of voor de gedichten en romances van Thomas Rowley 

(waarvan hij niet kon geloven dat ze gefabriceerd waren door de knaap Thomas 

Chatterton). 18  Bij Bilderdijk ging het bovendien om een combinatie van de twee 

genoemde ontwikkelingen: de verruiming van de aandacht naar de volkstaal betrof nu 

met veel meer nadruk ook de Middeleeuwen (in Bilderdijks geval de Engelse en 

Schotse, die hij overbracht naar de Nederlandse, hierna echter – zoals ik al aangaf – 

uitsluitend de Nederlandse). In de loop van dit proefschrift zal duidelijk worden dat 

Bilderdijk niet alleen stond in zijn combinatie van beide verruimingen, maar vooral 

dat die combinatie, die in de jaren voor 1800 voor het eerst gemaakt werd, een 

belangrijk kantelpunt was in de geschiedenis van het editievak. 

Legitimerend: oude letteren bij politieke verwarring (II) 

Dat Bilderdijk kennis maakte met de literatuur uit de Britse Middeleeuwen was, zoals 

ik aan het begin beschreef, het onmiddellijke gevolg van de revolutie van 1795 en van 

zijn verbanning uit de Bataafse Republiek. Omdat het hem onmogelijk werd gemaakt 

zijn beroep van advocaat uit te oefenen en de zaken van prinsgezinden te bepleiten, 

had hij des te meer mogelijkheden zich met taal, filosofie, poëzie en theologie bezig te 

houden. Bilderdijk ondervond dus wel persoonlijke hinder van het politieke oproer, 

maar dat leverde zijn land ook een nieuwe kennismaking op met onbekende literatuur 

uit het verleden. Ook in dit opzicht stond Bilderdijk niet alleen: hierna zal blijken dat 

de letterkunde vaak deugd ondervond van politieke nood.  

 Oorlog en revolutie zullen inderdaad vaak als donderwolken aan de horizon te 

zien zijn. Dat was al meteen waar in het vroegste begin van het Nederlandse 

editievak. Het plan voor de allereerste editie van een middeleeuwse tekst in de 

volkstaal ontstond immers aan de Leidse hogeschool, die net na de belegering van de 

                                                 
18 Van Percy nam hij wel aan dat hij oude brokstukken zelf aanvulde (Bilderdijk, Mengelpoëzy (zie 
noot 5, blz. 10), waarvan de ‘Voorrede, voor het eerste deel’ herdrukt is in Willem Bilderdijk, De 
dichtwerken, dl. 15 (Haarlem: A. C. Kruseman, 1859), 57-73, met name 67), maar van 
Chatterton/Rowley niet (zie bijvoorbeeld Bilderdijk, Fingal, dl. 2, 76-77).  
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stad door de Spaanse troepen opgericht was, onder anderen door Janus Dousa, een van 

de aanvoerders van het verzet. Dit filologische begin na het Leids Ontzet zal het 

onderwerp zijn van het derde hoofdstuk. Ook in de andere hoofdstukken zullen zowel 

de pen als het zwaard bovengehaald worden. De godsdienstoorlogen van de zestiende 

en zeventiende eeuw, de Opstand en de oprichting van de Republiek, maar later ook 

de Spaanse Successieoorlog: het Nederlandse editievak maakte er grote sprongen 

door. Daarnaast zal ook in dit tweede gezichtspunt Bilderdijks tijd, die van de 

revoluties, de Napoleontische oorlogen en de Belgische Opstand, een kantelpunt 

betekenen in de editoriale ontwikkelingen. Nog meer dan vroeger bepaalde de 

politieke context van deze nationalistische tijd immers het doen en laten van 

tekstediteurs. Er zal kortom blijken dat oorlog, staatkundige verwarring en politieke 

agenda’s op de meest bepalende momenten als legitimatie golden voor de geleerde 

bezigheden van Nederlandse tekstediteurs. En ook voor de zonet genoemde dubbele 

uitbreiding van hun onderzoeksgebied. 

Prosopografisch: editeurs en hun instituten (III) 

Bilderdijk was, zoals gezegd, voor zijn verbanning in 1795 advocaat geweest, 

gevestigd in Den Haag. Daarvoor had hij in Leiden rechten gestudeerd. In dat laatste 

opzicht kon hij niet nauwer aansluiten bij het oudste profiel van de Nederlandse 

tekstediteur: het editievak ontstond immers rond 1600 aan de Leidse universiteit en 

werd daar in de eerste plaats beoefend door rechtsgeleerden. Zij kregen al meteen – 

tegelijk met de genoemde objectieve uitbreiding naar dichtwerken in de Nederlandse 

volkstaal – gezelschap van Amsterdamse drukkers en artsen uit literaire kringen. Deze 

drie oudste groepen waren aanvankelijk duidelijk afgelijnd, maar na verloop van 

decennia werd de sociale achtergrond van de Nederlandse tekstediteurs steeds rijker 

geschakeerd, zoals zal blijken.  

Een belangrijke nieuwigheid in het editievak kwam er opnieuw rond 1800. Al 

in 1766 werd de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te – niet toevallig – 

Leiden opgericht en de bezorging van letterkundige teksten was één van haar 

activiteiten. Ze kreeg na 1800 het gezelschap van andere geleerde instituten die zich 

met filologie en tekstedities bezighielden: de Tweede Klasse van het Koninklijk 

Instituut, een koppel regeringscommissies en twee editeursverenigingen. Het mag 

duidelijk zijn: er trad onder de tekstediteurs een proces van institutionalisering op. Dat 

viel samen met de vermelde gecombineerde aandacht voor de Nederlandse taal en de 

Nederlandse Middeleeuwen (I) en met de groeiende nationalistische verantwoording 

van tekstedities (II). Het is dan ook niet toevallig dat Bilderdijk ook in deze 

institutionalisering een rol speelde, als voorzitter van de Tweede Klasse. 
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Epistemologisch: de vereisten voor betrouwbare tekstuele kennis (IV) 

De eerste drie gezichtspunten van dit proefschrift – het objectieve, legitimerende en 

prosopografische – kenden hun eigen ontwikkelingen, die op cruciale momenten, 

voornamelijk rond 1800, in elkaar grepen. Hierna zal blijken dat die ontwikkelingen 

in elk van die opzichten een zekere nationalisering inhielden. Het editievak werd dus 

steeds meer nationaal. Toch bleef de onderneming van de tekstbezorging altijd 

geleerd. Het vierde gezichtspunt wil daar recht aan doen, aan het streven van 

tekstgeleerden naar betrouwbare kennis.  

Het epistemologische aspect zal wezenlijk blijken te zijn voor een goed begrip 

van de geschiedenis van het editievak. Het verdient daarom niet alleen, zoals de 

andere aspecten, een illustratie met het geval-Bilderdijk, maar ook een ruimere plaats. 

Dit epistemologische aspect zal ik dan ook uitgebreid bespreken in de derde paragraaf 

van dit hoofdstuk. Eerst zal ik aan de eerste drie gezichtspunten een bredere en 

internationale achtergrond geven. 

 
 

Literair historisme 

Deze geschiedenis van letterkundige tekstedities in de Nederlanden, met haar vier 

gezichtspunten, is geen geheel onbekende geschiedenis. ‘Philology is’ immers, zoals 

Geert Lernout een korte maar omvattende geschiedenis van de filologie begon, ‘a 

historical discipline and as such, it cannot fail to be interested in its own origins.’19 

Op verspreide plaatsen en in verschillende verbanden is dan ook al op veel zaken uit 

de Nederlandse en algemene editiegeschiedenis gewezen, zoals uit een beperkt 

overzicht zal blijken. In al hun verscheidenheid hebben de verrichte studies ook twee 

zaken gemeenschappelijk: ze leggen veel nadruk – zoals ik dat hierboven deels ook 

deed – op de vernieuwingen van net voor en na 1800 en daarmee passen ze alle min of 

meer in het interpretatieve kader van het literaire historisme, zoals dat samengesteld is 

door onder anderen Joep Leerssen. Het literaire historisme biedt ook aan deze studie 

één van de decors waarin de feiten betekenis krijgen en daarom zal ik het hier 

voorstellen, opnieuw aan de hand van Ossian en zijn Bilderdijk. 

Status quaestionis: Nederlandse tekstedities als aanloop tot een nationale 

filologie 

Er is hier en daar al werk verricht in het schrijven van de geschiedenis van het 

editievak in de Nederlanden. Tekstedities trekken daarbij meestal de aandacht als 

                                                 
19 Geert Lernout, ‘The Angel of Philology’, in: D. Van Hulle en J. Leerssen (red.) Editing The Nation’s 
Memory: Textual Scholarship And Nation-Building In Nineteenth-Century Europe, European Studies. 
An Interdisciplinary Series in European Culture, History and Politics 26 (Amsterdam / New York, NY: 
Rodopi, 2008) 45-61, 45. 
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aanloopjes. Ze gelden als de eerste tekenen van iets groters dat nog opgebouwd moet 

worden: meestal een academische discipline, of een natie, of beide tegelijk.  

Zowat elke moderne teksteditie begint met een overzicht van vroegere edities, 

die meestal – vaak met een historische verontschuldiging over de stand van de 

wetenschap in vroegere tijden – als onbetrouwbaar gelden. Het lijkt een taai gebruik 

onder tekstediteurs, waarvan de eerste sporen al vroeg in de geschiedenis van de 

tekstbezorging zullen blijken terug te vinden. De voorbeelden zijn legio, de 

beschuldigingen vaak dezelfde, de verdachten ook.20 Dit soort corrigerende evaluatie 

door tekstediteurs van het werk van hun voorgangers zal in dit proefschrift echter niet 

te vinden zijn. Dit boek wil geen praktische bijdrage leveren aan de verdere 

ontwikkeling van de tekstbezorging als filologisch vakgebied, het wil ook niet het 

werk uit het verleden evalueren. In deze geschiedenis wordt het werk van vroegere 

tekstediteurs enkel beschreven in de vier in de vorige sectie genoemde opzichten. 

Daarbij stelt zij niet de kennis over die teksten centraal, maar enkel de instrumenten 

die gebruikt zijn om die te bereiken: enkel de vroegere edities. Zij worden op een 

historische manier bestudeerd doordat ze beschouwd worden als onderdeel van een 

kennisgeheel uit hun eigen tijd of, nog ruimer, van hun eigen maatschappelijke 

context.  

Die contextualiserende benadering is al eerder beproefd. Ten eerste zijn 

tekstedities beschouwd als de eerste tekenen van, of als leveranciers van data voor 

ruimere, interpreterende disciplines. Die disciplines zijn altijd als academisch 

omschreven, maar zijn op verschillende manieren afgebakend. Er is in die zin al 

geschreven over de geschiedschrijving (als vak tussen vorsing en literatuur) door Jo 

Tollebeek en Ann Rigney. 21  Over de Nederlandse mediëvistiek is in 1930 al 

geschreven door Hendrik de Buck, later door W.P. Gerritsen, verder nog door Frits 

van Oostrom en velen rond hem. 22  Over academische literatuurgeschiedschrijving 

                                                 
20 Slechts ter illustratie voor die beoordelende aandacht vanuit latere filologische inzichten noem ik: W. 
P. Gerritsen, ‘Verantwoording van de editie’, in: B. Besamusca en A. Postma (red.) Lanceloet. De 
Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie, 
Middelnederlandse Lancelotromans 4 (Hilversum: Verloren, 1997); M. De Smedt, ‘Jan Frans Willems 
als editeur’ Zevende colloquium. Jan Frans Willems 1793-1993 (Gent: Contactgroep 19e eeuw. Dr. 
F.A. Snellaertcomité, 1993b) en Willem Kuiper, ‘Past, Present and Future of Editing Ferguut. The 
Medieval Dutch Translation/Adaptation of the Old-French Li Chevalier au Biel Escu, Better Known as 
Fergus’, Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship, 5 (2006) 277-284. 
21 Jo Tollebeek, ‘Thorbecke in kavels. De institutionele ontsluiting van historisch bronnenmateriaal in 
Nederland’ De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België (Amsterdam: 
Bert Bakker, 1994b) 36-54; Jo Tollebeek, Fredericq & zonen. Een antropologie van de moderne 
geschiedwetenschap (Amsterdam: Bert Bakker, 2008); Ann Rigney, Imperfect Histories. The Elusive 
Past and the Legacy of Romantic Historicism (Ithaca en London: Cornell University Pres, 2001), met 
name 127-128. 
22 Hendrik de Buck, De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der negentiende eeuw 
(Groningen / Den Haag: Wolters, 1930), W. P. Gerritsen, ‘‘De lust voor dezen studietak’. De 
medioneerlandicus en zijn publiek’, in: F.P. van Oostrom (red.) Misselike tonghe. De 
Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband, Nederlandse literatuur en cultuur in de 
middeleeuwen 5 (Amsterdam: Prometheus, 1991) 171-187 & 231-234, Frits van Oostrom, ‘De toga van 
Jonckbloet’, in: F. van Oostrom, et al. (red.) Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandsche 
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deed Nico Laan onderzoek en veel vroeger al ook Gerard Brom, 23  over de 

Nederlandse lexicografie in Leiden Gert Karsten.24 Daarnaast kwam de geschiedenis 

van het editievak ook aan de orde bij George Vis en Ada Deprez, in het kader van de 

geschiedenis van de neerlandistiek als universitaire studie. Matthijs Siegenbeek was 

immers niet alleen de eerste hoogleraar Nederlands, maar ook een editeur, net als zijn 

collega L.G. Visscher, en hun beider bloemlezingen en handboeken zijn deels ook 

tekstedities.25  Dit afgeleide onderzoek naar de geschiedenis van tekstedities – dat 

eigenlijk een onderzoek naar proto-vormen van latere vakgebieden is – werd 

aangevuld door de aandacht die Marita Mathijsen en Marcel De Smedt hadden voor 

de negentiende-eeuwse geschiedenis van de tekstbezorging als zelfstandig vak, 

respectievelijk in Nederland en in Vlaanderen. 26  Gemeen hebben al deze 

vakgeschiedenissen evenwel dat ze de grootste veranderingen situeren rond of na 

1800. De daarbij meest genoemde founding fathers voor die latere vakgebieden zijn 

Matthias de Vries, ‘de aartsvader van de neerlandistiek’, en Willem Jonckbloet, ‘de 

                                                                                                                                            
letterkunde (Amsterdam: Prometheus, 1995) 9-26; Wim van Anrooij, Dini Hogenelst en Geert Warnar 
(red.), Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor 
Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag (Amsterdam: Amsterdam University 
Press - Salomé, 2003); A.P.J. Miltenburg, Naar de gesteldheid dier tyden. Middeleeuwen en 
mediëvistiek in Nederland in de negentiende eeuw. Vier studies. Middeleeuwse studies en bronnen 24 
(Hilversum: Verloren, 1991). 
23 Nico Laan, Het belang van smaak. Twee eeuwen academische literatuurgeschiedenis, Amsterdamse 
historische reeks. Kleine serie 36 (Amsterdam: Historisch Seminarium van de Universiteit van 
Amsterdam, 1997) en Gerard Brom, Geschiedschrijvers van onze letterkunde (Amsterdam: Elsevier, 
1944). 
24 Gert Karsten, 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school (Leiden, 1949), Karina van 
Dalen-Oskam, ‘De idealistische lexicograaf. Matthias de Vries (1820-1892)’, in: W. van Anrooij, D. 
Hogenelst, en G. Warnar (red.) Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse 
letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag 
(Amsterdam: Amsterdam University Press - Salomé, 2003) 61-75, L. van Driel en J. Noordegraaf, De 
Vries en Te Winkel. Een duografie (Den Haag / Antwerpen: Sdu Uitgevers / Standaard, 1998). 
25 George J. Vis, Van Siegenbeek tot Lodewick. Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der 
Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs, Amsterdamse historische reeks 46 (Amsterdam: 
UvA / Stichting Amsterdamse Historische Reeks, 2004); G. J. Vis, ‘23 september 1797: De 
doopsgezinde predikant M. Siegenbeek inaugureert te Leiden als ‘professor eloquentiae hollandicae 
extraordinarius’. De professionalisering van de neerlandistiek’, in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen 
(red.) Nederlandse literatuur, een geschiedenis (Groningen: Martinus Nijhoff, 1993) 395-402 en Ada 
Deprez, ‘De professionalisering van de neerlandistiek in Vlaanderen, 1817-1914’, De Negentiende 
Eeuw, 13 (1989) 23-31. 
26 Mathijsen, Marita. ‘Stages in the development of Dutch literary historicism’, in: D. Van Hulle en J. 
Leerssen (red.)f Editing The Nation’s Memory: Textual Scholarship And Nation-Building In 
Nineteenth-Century Europe (Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2008b) 287-303, Marita Mathijsen, 
‘The editing of national shibboleth texts: an historical account’, Text. From text to textual cultures, 17 
(2005) 223-235 en Marcel De Smedt, ‘De editie van Middelnederlandsche literatuur in de 19de eeuw in 
Vlaanderen’, in: S. Prędota (red.) Studia Neerlandica et Germanica, Acta Universitatis Wratislaviensis 
1356 (Wratislaviae: Sumptibus Universitatis Wratislaviensis, 1992) 377-392. Hierbij kan nog de 
programmatische visie vermeld worden van Dick van Vliet op de latere, vooral twintigste-eeuwse, 
geschiedenis van het vak en zijn instituten: H. T. M. Van Vliet, ‘Editionswissenschaft in den 
Niederlanden’, Editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. International Yearbook of 
Scholarly Editing. Revue internationale des sciences de l’édition critique, 8 (1994) 1-21. 
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grondlegger’ ervan.27  Zij zullen ook hier, in het laatste deel van dit proefschrift, 

uitgebreid aan bod komen. 

Die disciplinaire context hangt in veel verrichte studies nauw samen met de 

maatschappelijke context van cultuurnationalisme en nation building in elk van de 

Nederlanden. Jonckbloet en De Vries waren behalve prototypische editeurs die ook 

academische vakgebieden opbouwden, ook filologen die zich met de nationale zaak 

inlieten.28  Nog meer dan zij geldt echter de Vlaming Jan Frans Willems als een 

editeur die mee bouwde aan zijn natie, in zijn geval Vlaanderen. Zo werd hij immers 

al meteen na zijn dood door jongere Vlaamse letterheren herinnerd29 en in zijn werk 

werd vooral door Marcel De Smedt de verhouding tussen het filologische en het 

nationale onderzocht.30 Ook in dit proefschrift zal Willems uitgebreid en in beide 

opzichten ter sprake komen, overigens niet alleen in zijn (relatief late) acties voor de 

Vlaamse natie.  

De alliantie tussen filologie en natievorming was echter niet tot die drie heren 

beperkt. Daarop wees Joep Leerssen onlangs in Bronnen van het vaderland, waarin 

hij de edities die meerdere filologen van Van den vos Reynaerde maakten en vooral 

hun onderlinge conflicten in nauw verband brengt met de vorming van natiestaten in 

                                                 
27 Beide kwalificaties zijn van de mediëvist Frits van Oostrom: Frits van Oostrom, Maerlants wereld 
(Amsterdam 1996), 389, geciteerd in van Dalen-Oskam, ‘De idealistische lexicograaf’, 61 en F. P. van 
Oostrom, ‘Jonckbloet. De grondlegger’, Literatuur, 6 (1989) 325-328. Het beeld van Jonckbloet als 
grondlegger is overigens niet onbesproken. Het verschil tussen hem en zijn onmiddellijke voorgangers 
werd al grondig gerelativeerd door Dineke Colenbrander, ‘Vereeniging ter bevordering der oude 
Nederlandsche letterkunde’, in: M.M.H. Bax, K. Iwema, en J.M.J. Sicking (red.) Wie veel leest heeft 
veel te verantwoorden. Opstellen over filologie en historische letterkunde aangeboden aan prof. dr. F. 
Lulofs (Groningen, 1980) 216-232. Later werd de lof die hij toegezwaaid kreeg nog kritisch besproken 
door Laan, Het belang van smaak, 13-34 en Ingrid Biesheuvel, ‘Strijder tegen dilettanten. Willem 
Joseph Andries Jonckbloet (1817-1885)’, in: W. van Anrooij, D. Hogenelst, en G. Warnar (red.) Der 
vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van 
Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag (Amsterdam: Amsterdam University Press - 
Salomé, 2003) 49-60, 57-60. Volledig in tegenspraak met dat beeld is de vaststelling dat hij de 
geschiedschrijving wilde beoefenen op een in zijn tijd al achterhaalde nationalistische wijs, zoals te 
lezen is bij Catrien G. Santing, ‘De Middeleeuwen met een Phrygische muts. De geschiedvisie van 
Reinart Dozy en Willem Jonckbloet’, Theoretische geschiedenis. Beelden. Begrippen. Ideeën, 26 
(1999) 220-237.  
28 In aanvulling op noot 27: hoe Jonckbloet ook beoordeeld wordt, men is het erover eens dat hij 
tegelijk politiek en filologisch actief was. 
29 Greet Draye, Laboratoria van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 1830-1914 
([Nijmegen]: Vantilt, 2009), 140-141.  
30 Marcel de Smedt, De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand 
Augustijn Snellaert (1809-1872), Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Reeks 
VI. Bekroonde werken 114 (Gent: Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- 
en Letterkunde, 1984) en later nog in M. De Smedt, ‘25 augustus 1830: In Brussel breken rellen uit bij 
de opvoering van La Muette de Portici, een opera over de Napelse opstand. Belgische opstand en 
Vlaamse Beweging’, in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.) Nederlandse literatuur, een 
geschiedenis (Groningen: Martinus Nijhoff, 1993a) 431-436. Verder ook D. van der Horst, ‘Jan Frans 
Willems. Een Belg die Nederlander wilde zijn, maar geen Hollander’, in: H.M. Beliën, D. Van der 
Horst, en G.J. van Setten (red.) Nederlanders van het eerste uur. Het onststaan van het moderne 
Nederland 1780-1830 (Amsterdam: Bert Bakker, 1996) 234-244 en D. van der Horst, ‘Jan Frans 
Willems. A literary history for a new nation’, in: M. Spiering (red.) Nation building and writing 
literary history, Yearbook of European studies - Annuaire d’études européennes 12 (Amsterdam / 
Atlanta, GA: Rodopi, 1999) 71-93. 
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Nederland, Duitsland, Vlaanderen en Limburg en de afbakening van hun onderlinge 

grenzen.31 Nationalistische ideologieën grepen overigens niet alleen in op Reinaert de 

vos, maar op de gehele Nederlandse tekstbezorging. Dat blijkt verder uit 

gevalsstudies, bijvoorbeeld over de editiegeschiedenis van een komedie van P.C. 

Hooft of van een veertiende-eeuwse kroniek,32 en nog duidelijker uit studies naar de 

impact van de Belgische Opstand op het editievak en op boekverzamelingen.33 Uit al 

deze studies blijkt dat tekstedities een duidelijk voorbeeld zijn van de sterke band 

tussen filologie en nationalisme. Ze zijn dat zelfs zozeer dat ze ook opduiken in de 

recente begripshistorische studie naar Nederlands erfgoed. 34  En in de nieuwste 

negentiende-eeuwse Nederlandse literatuurgeschiedenis geldt de ‘bekendmaking van 

de bronnen van de nationale taal- en letterkunde’ – de tekstbezorging dus – zelfs als 

een van de scheppende voorwaarden voor het ontstaan van een literatuur voor de 

Vlaamse natie.35 

Uit het reeds verrichte onderzoek blijkt kortom dat Nederlandse letterkundige 

tekstedities als een klein, maar essentieel begin kunnen gelden voor een veelzijdige 

groei: die van historische en filologische vakgebieden, maar ook van Nederlandse 

naties. Eigenlijk is dat niet erg verrassend, hetzelfde is ook bekend in het buitenland. 

Internationale ontwikkelingen van discipline- en natievorming waren dan ook van 

invloed op de Nederlandse editiepraktijk. Zowel in ideeën als in praktijken was er 

immers sprake van internationale uitwisseling, in de eerste plaats met Duitsland, van 

waaruit geleerden als Jacob Grimm en August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 

reizen naar de Lage Landen ondernamen. Beide geleerden komen, onder anderen, 

voor in  het genoemde Bronnen van het vaderland van Leerssen en in historische 

                                                 
31 Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 
1806-1890 (Nijmegen: Vantilt, 2006) Vgl. met Paul Wackers, ‘Editing Van den vos Reynaerde’, 
Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship, 5 (2006) 259-276. 
32 Annemarie Kets, ‘Unity in Diversity. Nineteenth-Century Editions of a Seventeenth-Century 
Comedy’, Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship, 5 (2006) 249-257. 
Zelf besprak ik ook nog de editiegeschiedenis van een middeleeuwse kroniek, in Jan Rock, ‘Literary 
Monuments and Editor’s Jokes. Nationalism and Professionalisation in Editions of Lodewijk van 
Velthem’s Spiegel Historiael (1727-1906)’, Variants. The Journal of the European Society for Textual 
Scholarship, 5 (2006) 285-313. 
33 Marita Mathijsen, ‘De Belgische opstand als spelbreker voor het nationale editeren’, in: J. Leerssen 
en M. Mathijsen (red.) Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming (Amsterdam: Instituut voor 
Cultuur en Geschiedenis, 2002) 117-124 (zie ook: Marita Mathijsen, ‘De Belgische opstand als 
spelbreker voor het nationale editeren’ Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880 ([Nijmegen]: 
Vantilt, [2004]-a) 110-118) en Jan Pauwels, ‘Private To Public: Book Collecting and Philology in 
Early-Independent Belgium (1830-1880)’, in: D. Van Hulle en J. Leerssen (red.) Editing The Nation’s 
Memory: Textual Scholarship And Nation-Building In Nineteenth-Century Europe, European Studies. 
An Interdisciplinary Series in European Culture, History and Politics 26 (Amsterdam / New York, NY: 
Rodopi, 2008) 271-285).  
34 Lisa Kuitert, ‘Literair erfgoed: van oude teksten en klassieken’, in: F. Grijzenhout (red.) Erfgoed. De 
geschiedenis van een begrip, Nederlandse begripsgeschiedenis 5 ([Amsterdam]: Amsterdam University 
Press, 2007) 205-230. 
35 Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse 
literatuur 1800-1900, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur (Amsterdam: Bert Bakker, 2009), 
304-306, citaat op 304. 
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overzichten van het Nederlandse editievak door Mathijsen.36 Het werk van Hoffmann 

over Middelnederlandse en Duitse volksliederen werd daarnaast recentelijk nog door 

Herman Brinkman bestudeerd.37 Dat de Nederlandse situatie slechts een onderdeel is 

van internationale ontwikkelingen blijkt tot slot nogmaals uit drie recente bundels, 

waarin veel van de genoemde studies verschenen: Oerteksten uit 2004, Histories of 

Editions uit 2006 en Editing The Nation’s Memory uit 2008. 38  Er zijn genoeg 

ontwikkelingen in het buitenland te vinden die lijken op die van de Nederlandse 

tekstbezorging in de negentiende eeuw: de editiegeschiedenissen van Beowulf of van 

Duitse minneliederen, de bezorging van teksten uit de oudste Catalaanse literatuur of 

van de oude Ierse Annals of the Four Masters, het hergebruik van liederen van de 

Franse troubadours of van de oudste Slovenen tot nationale literatuur.39 Over heel 

Europa werd in de decennia voor en na 1800 een alliantie gesmeed tussen tekstedities 

en de natie. Maar ook in andere takken van de filologie haakten toen processen van 

natievorming en academische disciplinevorming in elkaar.40 Er was duidelijk meer 

                                                 
36 Leerssen, De bronnen van het vaderland, passim; Mathijsen, ‘De Belgische opstand als spelbreker 
(2002)’ en Mathijsen, ‘The editing of national shibboleth texts: an historical account’. 
37Herman Brinkman, ‘Hoffmann von Fallersleben and Dutch Medieval Folksong’, in: D. Van Hulle en 
J. Leerssen (red.) Editing The Nation’s Memory: Textual Scholarship And Nation-Building In 
Nineteenth-Century Europe, European Studies. An Interdisciplinary Series in European Culture, 
History and Politics 26 (Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2008) 255-269. Eerder opende 
Brinkman zijn proefschrift met het bezoek van Hoffmann: Herman Brinkman, Dichten uit liefde. 
Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen, Middeleeuwse studies en bronnen 53 
(Hilversum: Verloren, 1997), 11-12. 
38 Joep Leerssen en Marita Mathijsen (red.), Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming 
(Amsterdam: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, 2002); Luigi Giuliani e.a. (red.), Texts In Multiple 
Versions. Histories of Editions, Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship 
5 (Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2006) en Dirk Van Hulle en Joep Leerssen (red.), Editing The 
Nation’s Memory: Textual Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century Europe, European 
Studies. An Interdisciplinay Series in European Culture, History and Politics 26 (Amsterdam / New 
York, NY: Rodopi, 2008). 
39 De bijdragen waar ik op doel zijn respectievelijk: Tom Shippey, ‘The Case of Beowulf’, in: D. Van 
Hulle en J. Leerssen (red.) Editing The Nation’s Memory: Textual Scholarship And Nation-Building In 
Nineteenth-Century Europe, European Studies. An Interdisciplinary Series in European Culture, 
History and Politics 26 (Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2008) 223-239 (vergelijk met Joep 
Leerssen, ‘Politieke aspecten van de Beowulf en Veldeke in de negentiende eeuw: een Fries-Limburgse 
analogie’, in: R.H. Bremmer Jr., L.G. Jansma, en P. Visser (red.) Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean 
oan Philippus H. Breuker (Ljouwert / Leiden: Fryske Akademy, 2001) 257-265); Thomas Bein, 
‘Walther von der Vogelweide and Early-Ninteenth-Century Learning’, in: Van Hulle en Leerssen,  
Editing The Nation’s Memory, 241-254; Magí Sunyer, ‘Medieval Heritage In The Beginnings of 
Modern Catalan Literature, 1780-1841’, in: Van Hulle en Leerssen, Editing The Nation’s Memory, 
169-183; Bernadette Cunningham, ‘John O’Donovan’s Edition of The Annals of The Four Masters: An 
Irish Classic?’ in: Van Hulle en Leerssen, Editing The Nation’s Memory, 129-149 en Joep Leerssen, 
‘John O’Donovan en zijn editie van de ‘Annalen der Vier Meesters’’, in: J. Leerssen en M. Mathijsen 
(red.) Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming (Amsterdam: Instituut voor Cultuur en 
Geschiedenis, 2002) 131-140; Philippe Martel, ‘The Troubadours And The French State’, in: Van 
Hulle en Leerssen, Editing The Nation’s Memory, 185-219; Darko Dolinar, ‘Slovene Text Editions, 
Slavic Philology And Nation-Building’, in: Van Hulle en Leerssen, Editing The Nation’s Memory, 65-
78. 
40 Ik noem slechts als voorbeeld voor de literatuurgeschiedschrijving Menno Spiering, Nation building 
and writing literary history, Yearbook of European studies - Annuaire d’études européennes 12 
(Amsterdam / Atlanta, GA: Rodopi, 1999); voor de geschiedschrijving: Donald R. Kelley, Fortunes of 
history. Historical inquiry from Herder to Huizinga (New Haven / London: Yale University Press, 
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aan de hand. Uit alle individuele gevallen uit verschillende landen valt inderdaad één 

Europese denktrant te herkennen, die als het literaire historisme valt te omschrijven. 

Hierna stel ik die denktrant voor als het eerste interpretatiekader van dit proefschrift 

en ik gebruik daarbij het oude werk van Ossian als leidraad. 

Historisme en literair historisme 

De vertaling van enkele gedichten van Ossian, die Willem Bilderdijk in 1799 

publiceerde, past zoals gezegd niet helemaal bij het onderwerp van dit proefschrift. 

Bilderdijk deed immers meer dan enkel de tekst bezorgen. Toch heeft dit voorbeeld 

van Bilderdijks tekstbemiddeling hier een voordeel: het maakt het mogelijk om de 

Nederlandse situatie in te passen in de internationale context van het fenomeen van de 

tekstbezorging. Ossian was immers niet alleen in Nederland bekend, maar werd dat 

vanuit Ierland over heel Europa, via de editie van Macpherson en via vertalingen en 

navolgingen.41 Zijn oude gedichten bieden daarom een goed uitgangspunt om op zoek 

te gaan naar de waarde die, in de eeuw na het opduiken van de bard en over het hele 

continent, toegekend werd aan oude teksten, aan literatuur en aan het verleden. Het is 

de opzet die de imagoloog en Europees letterkundige Joep Leerssen volgde in een 

opstel uit 2004.42 Ik stel hier aan de hand daarvan zijn over meerdere geschriften 

verspreide kader van het literaire historisme voor, eerst in algemene termen als een 

denksysteem, vervolgens toegepast als een grondhouding voor tekstediteurs in de 

Nederlanden.  

Vooraf schets ik kort de wetenschappelijke achtergrond van Leerssens literaire 

historisme. Zoals Leerssens opstel over de Europese verspreiding van Ossian gelezen 

kan worden als een korte samenvatting van veel van zijn andere werk, zo komt in zijn 

werk dat van veel andere wetenschappers samen. Leerssen structureert immers vooral 

de resultaten die uiteenlopende geesteswetenschappelijke studies in de afgelopen 

decennia opgeleverd hebben. Hier ontbreekt de plaats om die resultaten uitvoerig voor 

te stellen, enkele voorbeelden kunnen volstaan.43 Leerssen onderzoekt het ontstaan en 

                                                                                                                                            
2003), Philippa Levine, The amateur and the professional. Antiquarians, historians, and archaeologists 
in Victorian England, 1838-1886 (Cambridge [etc]: Cambridge University Press, 1986), Pim den Boer, 
History as a profession the study of history in France, 1818-1914 (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1998b) en voor de Vlaamse geschiedschrijving: Jo Tollebeek, De ekster en de kooi. Nieuwe 
opstellen over de geschiedschrijving (Amsterdam: Bert Bakker, 1996); voor de archeologie: Alain 
Schnapp, La Conquête du passé. Aux origines de l’archéologie, Références Art (S.l.: Éditions Carré, 
1993). 
41 De verspreiding van Ossian over Europa wordt nagegaan in de verschillende opstellen in Howard 
Gaskill (red.), The Reception of Ossian in Europe, The Athlone Critical Traditions Series: The 
Reception of British Authors in Europe (London: Thoemmes, 2004). 
42 Joep Leerssen, ‘Ossian and the Rise of Literary Historicism’, in: Gaskill, The Reception of Ossian in 
Europe, 109-125 & 416-418.  
43 Leerssens bronnen kunnen natuurlijk makkelijk in zijn eigen werk gevonden worden. Een in dat 
opzicht bijzonder relevant theoretisch opstel is Joep Leerssen, ‘Nationalism and the cultivation of 
culture’, Nations and Nationalism, 12 (2006) 559-578 (eerder verschenen als The cultivation of culture. 
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de uiteenlopende gedaanten van het Europese nationalisme, vanuit een even cultureel-

historisch als pan-Europees perspectief. Hij probeert daarbij twee standpunten die al 

decennia als aan elkaar tegengesteld gezien worden, te overstijgen: hij rekent zich niet 

bij de zogenaamde primordialisten (voor wie de natie een historische realiteit is, die 

door de eeuwen heen bestaan heeft), maar ook niet bij de contextualisten (die zeggen 

dat de natie slechts een culturele, haast geestelijke constructie is in de context van 

industrialisering en Moderniteit, die de mens in staat moest stellen met de 

tegenstrijdigheden daarvan om te gaan). Aan beide visies ontleent Leerssen elementen 

en hij beschouwt het nationalisme als het resultaat van een interactie tussen oude en 

nieuwe tijden.  

Fundamenteel voor Leerssens kader is de idee dat er rond 1800 een nieuwe tijd 

ontstond, zoals onder meer Peter Fritzsche recentelijk aantoonde voor de effecten van 

de Napoleontische oorlogen, daartoe onder meer geïnspireerd door György Lukács.44 

Die interactie tussen een oude en nieuwe tijd hield in de eerste plaats de ontdekking in 

van een oude cultuur, die als eigen aan de natie beschouwd werd, en een daarop 

volgende ‘cultivering van [die] cultuur’. Die culturele kant van het nationalisme 

kwam eerder al aan bod in het algemene Nations and Nationalism van Ernst Gellner 

(1983) en meer bijzonder bij Patrick Geary (2002), die ook de emotionele krachten 

van cultuur in rekening nam.45 De interactie tussen de oude cultuur en de nieuwe 

natie, waaruit de nationale cultuur ontstaat, was bovendien het resultaat van een actief 

en bewust proces van bepaalde agenten. Dat waren in de eerste plaats cultureel 

geïnteresseerde lieden en meer in het bijzonder filologen, zoals Miroslav Hroch al 

leerde in zijn driefasenmodel voor de ontwikkeling van naties in onderdrukkende 

staatsverbanden.46 Zij eigenden zich oude cultuurelementen toe in hun eigen tijd en 

voor hun eigen ideologische agenda, volgens mechanismen die Leerssen zelf al in zijn 

eerdere, imagologische werk beschreef. De ideeën van die filologen over de oude, 

nationale cultuur verspreidden zich in de loop van de negentiende eeuw zeer breed 

onder de bevolking van de verschillende Europese naties. Overal ontstonden uitingen 

van een nationaal gevoel: om te beginnen in de kunst (zoals Stephen Bann aantoonde 

voor de historieschilderkunst in Frankrijk en Engeland en Ann Rigney voor 

historische romans in Schotland),47 maar steeds meer ook in een bredere materiële 

                                                                                                                                            
Towards a definition of Romantic nationalism in Europe, Working Papers European Studies 
Amsterdam 2 (Amsterdam: Opleiding Culturele Studies, Universiteit van Amsterdam, 2005)). 
44 Peter Fritzsche, Stranded in the present. Modern time and the melancholy of history (Cambridge, 
Mass. / London: Harvard University Press, 2004). 
45 Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford: Basil Blackwell, 1983) en Patrick J. Geary, The 
myth of nations: the Medieval origins of Europe (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2002). 
46 Miroslav Hroch, Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas. Eine 
vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen, Acta Universitatis 
Carolinae (Praha, 1968). 
47 Stephen Bann, Romanticism and the rise of history, Studies in intellectual and cultural history (New 
York / Toronto / New York / Oxford / Singapore / Sydney: Twayne / Maxwell Macmillan Canada / 
Maxwell Macmillan International, 1995) en Rigney, Imperfect Histories. 
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cultuur (zoals Anne-Marie Thiesse dat illustreerde voor haast alle Europese 

nationalismen, met de aanname dat het nationalisme eigenlijk een internationaal 

verschijnsel is). 48  Aan het eind van de negentiende eeuw had die door filologen 

ontdekte eigen cultuur zich over de gehele bevolking van de natie verspreid in de 

vorm van folklore. Die werd actief onderhouden en dat gebeurde zo succesvol, dat 

vergeten raakte dat zelfs die folklore eigenlijk het werk was geweest van ideologisch 

geïnspireerde agenten – althans, zo luidden de geruchtmakende theses van Benedict 

Anderson en Eric Hobsbawm. Zij spraken in de jaren 1980 (en met veel navolging) 

over naties als ‘imagined communities’ en over nationale gebruiken als ‘invented 

traditions’.49 Het resultaat van de succesvolle verspreiding van de nationale cultuur 

was dat aan het eind van de twintigste eeuw geestenwetenschappers konden 

vaststellen dat in heel Europa zelfs de dagelijkse leefwereld van burgers historisch 

beladen was geraakt, zoals de Lieux de mémoire (1984) van Pierre Nora dat eerst voor 

de Franse natie rijkelijk illustreerden.50 Door onderzoek naar nationalismen, politieke 

theorie, kunst en literatuur, de bredere cultuur, de geschiedenis van representaties en 

imagologie – waarvan ik hier niet meer dan een grove selectie voorstelde – te 

combineren, stelt Leerssen een matrix samen waar hij de meest uiteenlopende 

uitingen van het Europese nationalisme in onder kan brengen. Daaruit spreken 

ongeveer dezelfde evoluties die ook Reinhart Koselleck op het spoor kwam door 

middel van zijn meer analytische Begriffsgeschichte. Die bracht hem ertoe tussen 

ongeveer 1750 en 1850 een Sattelzeit af te bakenen, waarin een nieuwe tijdsopvatting, 

gebaseerd op ontwikkeling en evolutie, ook nieuwe politieke begrippen meebracht en 

zo de vroegmoderne tijd deed overgaan in de moderne tijd.51 Leerssens kader, waarin 

zowel mensen met cultureel-nationalistische agenda’s als hun cultuurproducten samen 

onderdak vinden, geeft die abstracte ontwikkelingen van Kosellecks Sattelzeit meer 

concrete toepassingen. 

De wetenschappelijke literatuur die de achtergrond vormt voor het literaire 

historisme van Leerssen, is onder historische wetenschappers niet onbekend en heeft 

voor velen onder hen de bakens uitgezet. Het verbaast dan ook niet dat veel van die 

literatuur ook in de hiervoor genoemde studies naar de geschiedenis van het 

Nederlandse editievak voorkomen. Daarom durf ik die studies in te passen in diens 

kader, ook als zij Leerssen of het literaire historisme niet expliciet noemt. Leerssens 

                                                 
48 Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales: Europe, XVIIIe-XXe siècle, L’univers 
historique (Paris: Seuil, 1999). 
49 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of nationalism 
(London: Verso, 2006 (1983)) en E. J. Hobsbawm en T. O. Ranger, The Invention of tradition 
(Cambridge [Cambridgeshire] / New York: Cambridge University Press, 1983). 
50 Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, Bibliothèque illustrée des histoires ([Paris]: Gallimard, 1984). 
Nora kreeg veel navolging in andere landen, waaronder de Nederlanden: H. L. Wesseling (red.), 
Plaatsen van herinnering, 4 dln. (Amsterdam: Bert Bakker, 2005-2007) en Jo Tollebeek (red.), België, 
een parcours van herinnering, 2 dln. (Amsterdam: Bert Bakker, 2008). 
51 Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und 
sozialen Sprache (Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2006). 
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kader van het literaire historisme is met andere woorden handig als toegang tot een 

bestaande denktrant onder historici van het editievak en daarom zal ik het – zoals 

aangekondigd – uitgebreid voorstellen aan de hand van zijn Ossianopstel. 

Leerssen volgt de spreiding van Ossian over heel Europa, maar niet zozeer op 

het aanwijsbare niveau van navolgingen en vertalingen als die van Macpherson en 

Bilderdijk.52 Leerssen bespreekt een wezenlijker verandering die de Europese letteren 

na Macphersons verzameling van 1765 doormaakten, de ontwikkeling met name van 

het literary historicism, het literaire historisme. 53  Het opduiken van oude 

tekstfragmenten fascineerde immers niet alleen Bilderdijk of tekstediteurs, maar 

dwong de hele Europese geleerdheid ertoe zijn cultuur op een nieuwe, meer 

historische manier te beoordelen. De schijnbaar hoge ouderdom van Ossian vroeg om 

een lezing die de achttiende-eeuwse fauteuil deed vergeten en recht deed aan de tijd 

waarin de oerdichter geschreven moest hebben. ‘There is,’ zoals Leerssen het 

definieert, ‘a word for this ability to abandon our contemporary frame of reference 

and to “displace ourselves” into the conditions and cognitive framework of the past; it 

is historicism.’54 De namen die dat soort historisme het meeste weerklank bezorgden, 

in Duitsland maar ook ver daarbuiten, zijn nog steeds bekend: Jacob Grimm en 

Leopold von Ranke. In de periode dat zij actief waren, situeert Michel Foucault een 

breuk in het episteme van de geesteswetenschappen. 55  De tijdsgebonden, dus 

historische interpretatie van cultuur zou in de loop van de negentiende eeuw immers 

een grondhouding worden voor alle geesteswetenschappen en, via de traditie van de 

natuurlijke historie, zelfs de natuurwetenschappen blijvend beïnvloeden. Dit is het 

historisme in de geesteswetenschappelijke betekenis van het woord.56 

Dat historisme in cultuur en wetenschap bepaalt Leerssen verder als een 

literair historisme. In de betekenis van de term ‘literatuur’ trad er op hetzelfde 

moment immers een wezenlijke verschuiving op. Grofweg vóór Ossian stond het 

begrip voor zowat alle producten van schriftelijke cultuur: voor de schone letteren, 

maar ook voor geleerde verhandelingen, geschiedschrijving, filosofische traktaten. 

Waar het de bellettrie betrof ging het volgens Leerssen om een universele canon van 

grote schrijvers, een tijdloos pantheon van kunstenaars, waarin Homerus, Voltaire en 

Dante op gelijke voet stonden. Na het historisme dat door Macpherson in gang gezet 

was, veranderde die betekenis. Ossian had immers aangetoond dat er achter die 

tijdloze literatuur een primitieve vorm van literatuur schuilging, die veel dichter dan 

                                                 
52 Die komen aan bod in de andere bijdragen in dezelfde bundel: Gaskill (red.), Reception of Ossian. 
53 De term werkt hij ook uit in Joep Leerssen, ‘Literary Historicism: Romanticism, Philologists, and the 
Presence of the Past’, Modern Language Quarterly, 65 (2004) 221-243. 
54 Leerssen, ‘Ossian’, 113. 
55 Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (Paris: Gallimard, 
1966). 
56 De opkomst daarvan, maar ook de latere ontwikkeling worden geschetst door Paul Hamilton, 
Historicism, The New Critical Idiom, 2e druk (London / New York: Routledge, 2003), met name 26-
36. 
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de klassiekers bij de cultuur van het volk stond. Die ontdekking werd verder 

onderbouwd door de ideeën van de filosoof Johann Gottfried von Herder over de 

creatieve rol die het volk als collectief speelt in de opbouw van een natie. Als resultaat 

van beide – de idee van een oerliteratuur en die van literatuur van de natie – werd het 

brede en tijdloze literatuurbegrip opgesplitst, met een literatuur voor elke natie met 

telkens haar eigen geschiedenis. Denken over literatuur werd zo veelvoudig, nationaal 

en historisch: na Ossian bracht het altijd de eigenheid en vooral de eigen oorsprong in 

rekening. Zo werd de universele ‘Literatuur’ vervangen door nationale literaturen, die 

naast elkaar over heel Europa voorkwamen. Er trad als gevolg van het historisme dus 

een ‘national-historical diversification of the concept of literature’ op, wat het 

historisme ook literair maakte.57 

Het literaire historisme hield niet alleen een meervoudig en historistisch 

denken over literatuur in, het bracht over heel Europa ook nieuwe praktijken mee. 

Filologen sloegen niet enkel aan het vertalen, zoals Bilderdijk, of aan het 

tekstbezorgen, zoals ook in de Nederlanden gebeurde; het arsenaal voor het literaire 

historisme in actie was ruimer. Het voorbeeld van Macpherson bracht filologen ook 

op de been om volksverhalen te verzamelen, om het soort vondsten dat ze van de Ier 

aangenomen hadden te evenaren en op aanwijzen van Herder de creatieve kracht van 

het volk ook in zijn vertellingen te vinden. In de Duitse landen stelden de dichters 

Ludwig Achim von Arnim en Clemens Brentano hun Des Knaben Wunderhorn 

(1805-1808) samen, terwijl in Parijs de filosoof en filoloog Claude Fauriel doceerde 

over het werk van de Provençaalse troubadours. Anderen gingen daarop zelf aan de 

slag: in al die opgesplitste nationale literaturen, met hun eigen geschiedenis, 

produceerden literatoren nieuw werk, dat juist in die eigen literatuur een plaats moest 

krijgen. De dichter en politicus Johann Wolfgang von Goethe bijvoorbeeld schreef 

zijn Reineke Fuchs, dat gebaseerd was op een Reinaertversie in een volksboek en 

verscheen in 1794. Hij wilde daarmee fabels doen herleven die beter bij zijn Duitse 

volk aansloten dan de meer bekende ‘klassiek-satirische fabeltraditie die reikte van 

Aesopus tot La Fontaine’.58 Ook echt nieuw werk werd geproduceerd: het verleden 

van de eigen natie werd het voorwerp bij uitstek van nieuwe epische gedichten, van 

toneelstukken en van nieuwe genres als de historische roman. Deze creatieve fase van 

het literaire historisme bleef bovendien niet beperkt tot de letteren, maar droeg ook 

vruchten in de schilderkunst, de muziek, de architectuur. ‘The repercussion of literary 

historicism can be traced in different manifestations,’ zo besluit Leerssen dan ook, ‘all 

of which seem to fall under Ossian’s shadow.’ 59  Zoals het historisme in de 

geesteswetenschappen een haast exclusieve denkwijze werd in de negentiende eeuw, 

zo ontstond er ook over heel Europa een bloeiende historische cultuur. Die historische 

                                                 
57 Leerssen, ‘Ossian’, 125. 
58 Leerssen, De bronnen van het vaderland, 21. 
59 Leerssen, ‘Ossian’, 113. 
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cultuur is met andere woorden een realisatie van het historisme in de 

geesteswetenschappelijke invulling van het begrip. Of nog: het historisme, dat in 

oorsprong literair was, bestond zowel in ideeën als in praktijken. 

Fragmenten van een epische geschiedenis 

De vertalingen die Bilderdijk van de gedichten van Ossian maakte, pasten in zijn tijd: 

die van het historisme dat ook literair was en een brede historische cultuur opleverde. 

Dat historisme was echter niet zomaar ook literair, het was vooral literair. De literair-

historistische denkwijze ontstond immers op het moment dat ingrijpende 

gebeurtenissen door tijdgenoten als een breuk in de normale gang van zaken ervaren 

werden. De reactie daarop was er een van herstel en betekenisgeving. Op de loop van 

de geschiedenis werden daarom technieken uit de letterkunde toegepast: de tijd werd 

een tekst, de geschiedenis een verhaal, dat bij voorkeur een epische structuur en 

afloop aangemeten werd. 

 Leerssen situeert de opkomst van het literaire historisme in een warrige, maar 

verder duidelijk afgelijnde periode. De kiem ervoor werd gezaaid in 1765, op het 

moment dat Macphersons werk verscheen, maar de volle bloei kwam pas met de 

Napoleontische oorlogen, waar zo goed als heel Europa mee te maken kreeg. Het was 

immers pas aan het begin van de negentiende eeuw dat voor heel Europa dezelfde 

omstandigheden golden als die waarin Schotland zich bevond in de laatste helft van 

de achttiende eeuw: een toestand met ‘a rich oral culture, a sense of historical 

disruption and a sense of ill-borne political subordination’. 60  Met de militaire 

successen van de Franse Republiek en het Empire zag elk Europees land zich immers 

geconfronteerd met een bruut afscheid van traditionele politieke gezagsstructuren en 

daarmee met een dreigend verlies van de verhalencultuur.61 Dat was ook het geval in 

de Nederlanden, die ook hun eigen gewelddadige revoluties in de jaren na 1780 

gekend hadden. Het succes van ‘the vogue of literary historicism’,62  dat na 1760 

ontstond uit een streven om de verhaalcultuur te behouden, lag volgens Leerssen dus 

in de ruwe tijden van de revoluties en de verwarrende breuk met het verleden en had 

dus een in wezen politieke aanjager. 

 Leerssen ziet enerzijds, op een concreet niveau, die woest om zich heen 

grijpende politieke toestand van rond 1800 gepaard gaan met het Europese 

modeverschijnsel van de Ossianvertalingen en de opkomst van een veelvormige 

literair-historische cultuur. Anderzijds lag aan dat alles ook een wezenlijker 

verandering in de Europese opvattingen over de geschiedenis ten grondslag. De 

geschiedenis werd, in weerwil van de verwarring die ze opleverde, in haar verloop 

enkelvoudig en lineair geacht, van haar werd doelgerichtheid verwacht. De 

                                                 
60 Ibidem, 122. 
61 Dit stelt Leerssen duidelijker in Leerssen, De bronnen van het vaderland. 
62 Leerssen, ‘Ossian’, 122. 
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geschiedenis – althans de wereldlijke – was voordien gezien als een herhaling van 

altijd hetzelfde, maar in veranderende omstandigheden. Na de tijd van Ossian en de 

revoluties werd de geschiedenis echter vaker gezien als een doorlopend en nog steeds 

voortgaand verhaal. De loop der dingen werd verondersteld volgens een zinvolle plot 

te evolueren en uiteindelijk een nieuwe toestand te creëren. De warrige geschiedenis 

moest kortom een epische ontwikkeling en ontknoping krijgen. De warrigheid tot zulk 

een episch narratief omsmeden zou het eerste werk worden van historici.63 

Eerst leverden echter tekstediteurs een bijdrage tot zulk een eenduidige 

geschiedenis. Zij gingen op zoek naar volksverhalen, niet alleen omdat die oud, 

literair en des volks waren. Zij deden dat vooral omdat ze ervan uit gingen dat die 

verhalen de enige restanten waren van een geheel dat verloren was geraakt in troebele 

tijden. Dat geheel zou een epische vertelling moeten zijn die verslag uitbracht van het 

vroegste begin van het volk en de natie, maar ook van hun ontwikkeling en het 

vastgelegde pad voor de toekomst. Wat ze zochten was, kortom, een ‘foundational 

epic’. Ook hierbij wees Macpherson de weg: ‘What Macpherson presented was 

fragmentary, but at the same time capable of being reconstructed into an epic whole, 

in the process providing a large-scale heroic and foundational text for Northern 

European literature such as Homer had given to the Mediterranean.’64  De manier 

waarop Macpherson vanaf 1760 enkele fragmenten bekendmaakte en die vijf jaar later 

een plaats gaf in epische gedichten als Fingal en Temora was in het klein wat de hele 

filologische onderneming in het groot moest zijn: het zoeken naar fragmenten van een 

oertekst en die samenvoegen tot het verloren foundational epic. Na 1800 werd zijn 

voorbeeld inderdaad op grote schaal gevolgd: hetzij door de creatie van oud 

aandoende epiek, bijvoorbeeld van Franse troubadours of van vertellingen van 

Tsjechische overwinningen; hetzij door uitgave van echt oude epische teksten, zoals 

Beowulf,65 het Chanson de Roland, Karel ende Elegast en het Nibelungenlied.66 Met 

hun bijdrage van epische teksten maakten filologen het historisme, met zijn 

fundamentele verschuiving in geschiedopvatting, in de eerste plaats literair. 

Filologie werd in de literair-historistische tijd zo een onderneming van herstel, 

van zowel tekst als van de tijd. Filologen zochten oude epische vertellingen die nog 

onbekend waren, maar op dat moment in fragmenten opdoken. Die fragmenten op 

zich moesten hersteld worden, maar ook het geheel waarvan zij ooit deel uitmaakten. 

Van de filoloog moesten ze hun ware betekenis krijgen, en die moest ontleend worden 

aan een nog onbekend episch narratief. Dat was het geval in letterlijke zin – de tekst 

                                                 
63 Dat was ook in de Zuidelijke Nederlanden na de revoluties van het eind van de achttiende eeuw de 
taak die historici zichzelf stelden, zoals blijkt uit Evert Peeters, Het labyrint van het verleden. Natie, 
vrijheid en geweld in de Belgische geschiedschrijving 1787-1850, Symbolae Facultatis Litterarum 
Lovaniensis. Series B 30 (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2003). 
64 Leerssen, ‘Ossian’, 112. 
65 zie Shippey, ‘The Case of Beowulf’. 
66 Dit zijn de voorbeelden die genoemd zijn in Leerssen, ‘Ossian’, 114-115. Over het Chanson de 
Roland en Karel ende Elegast in latere hoofdstukken meer. 
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en het verhaal moesten verstaanbaar zijn. Maar ook in overdrachtelijke zin moest de 

betekenis van de fragmenten duidelijk gemaakt worden. Hun plaats aan het begin van 

een enkelvoudige en langlopende geschiedenis, die zou uitmonden in de vestiging van 

een natie, moest aangewezen worden. Dat kon opnieuw op een concreet niveau: het 

epische verhaal kon tot voorbeeld strekken voor de politieke en militaire actie die aan 

het ontwaken van de natie moest voorafgaan. De foundational epics konden met 

andere woorden heroïsche voorbeelden stellen aan de latere telgen van de natie. Dat 

kon echter ook op een minder praktisch niveau: de oude tekst kon inspirerend zijn 

voor de algemene politieke toekomst van de natie, als een oersituatie die in een 

moderne gedaante hersteld moest worden. In elk van de gevallen lag de ware 

betekenis van het oude, verborgen en epische narratief dus eigenlijk, ondanks het 

vruchtbare literair-historistische denkkader, in een politiek doel en daarmee in het 

heden. 

Literair historisme in de Nederlanden 

Ook de Nederlanden kenden Ossian en het literaire historisme. Er was, zoals 

aangehaald, de aanwijsbare aansluiting met Ossian via Bilderdijks bemiddeling. 

Overigens was de Ierse bard ook al eerder bekend in Nederland: de gevoelsdichter 

Rhijnvis Feith had al over hem geschreven, hem zelfs in zwart-romantische decors 

nagevolgd, en nog in 1793 was de Haagse advocaat Pieter Leonard van de Kasteele 

aan een vertaling begonnen, voordat hij het te druk kreeg met de opbouw van een 

republiek. 67  Tegelijk zijn het oerdenken en het epische gemis van het literaire 

historisme terug te vinden in de Nederlanden. Dat was het geval bij Bilderdijks 

denken over de ziel van de mens en zijn zoektocht naar de oervormen van de taal, 

waarin hij Ossian ook aanhaalde omwille van de autoriteit van hoge ouderdom.68 Hij 

spitte ook als editeur naar een episch begin van het nu: ook hij ging op zoek naar oude 

epiek en taalvormen in het Nederlands, waarvan hij verslag uitbracht in zijn Taal- en 

dichtkundige verscheidenheden. Hoe zijn zoektocht eruit zag, en die van andere 

tekstediteurs, zal in de komende hoofdstukken blijken. 

Daarnaast bloeide ook de creatieve fase van het literaire historisme in 

Nederland. In het epische genre publiceerde Jan Frederik Helmers’ De Hollandsche 

natie (1812), in een tijd die politiek niet minder ingewikkeld was dan die van 

Bilderdijk: Nederland viel toen onder Frans bestuur. Het is een lang dichtwerk waarin 

Helmers het Hollandse landschap verbindt met heroïsche episodes uit het verleden. 

                                                 
67 Mathijsen, ‘Hoe perfide was Albion?’ 4. Zie verder J. W. te Water, ‘[Levensberichten van Pieter 
Leonard van de Kasteele en Johannes Bosscha]’ Handelingen der jaarlijksche vergadering van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 4 van Hooimaand 1810 [= 
Jaarboek 1810] (Z.pl., z.j.-b) 1-10, met name 5 en P. G. Witsen Geysbeek, ‘Pieter Leonard van de 
Kasteele’ Biografisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters (Amsterdam: 
C.L. Schleijer, 1822) 50-54, met name 53. 
68 Van Eijnatten, Hogere sferen. 
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De verhalende stukken vervolledigt hij met enkele pantheons van staatslieden, 

wetenschappers en kunstenaars. Onder hen verwachtte hij het meeste van de dichters: 

hun verbeelding kon immers aan de andere helden en aan Holland de roem en de 

eeuwigheid schenken. Roem en eeuwigheid konden vooral nu goed gebruikt worden, 

in de voor Holland zo ongunstige tijd van het Franse bestuur. Helmers beschrijft in de 

tweede zang hoe die toestand zelfs in het heldenpantheon de stemming drukt. Vanuit 

een ‘zalig zielenwoud’ 69  zien Willem van Oranje en de andere verdedigers van 

Hollands vrijheid droevig op het ongeluk van het moment neer. Gelukkig bevond zich 

onder die helden ook Joost van den Vondel, Hollands grootste poëet, die de weg uit 

het dal kende: 

Een stille weemoed heerscht in d’achtbren kring der vaderen. – 
Nu zien ze een Dichter uit de lauwerbosschen naderen! 
’t Is Vondel! ’t is alleen den Dichter toegestaan, 
Het boek van ’t noodlot, voor de toekomst op te slaan. 
Hij leest er in! en spreekt, van heilige aandrift zwanger: 
‘Verheft U, helden! rijst! omwolkt uw hoofd niet langer! [...]’70 

Vondel hield zijn medehelden daarop een beeld voor van bloeiende landbouw en 

koloniale handel, van vrijheid in de toekomst. Helmers achtte de dichter als enige 

ertoe in staat echt inzicht te hebben in de loop van de tijd. Iets soortgelijks probeerde 

Helmers zelf ook: in de hachelijke politieke context probeerde hij de krachten van de 

poëtische verbeelding uit, om zo te herhalen wat Macpherson met zijn ingebeelde 

Ossian voor de Schotse natie had gedaan. Helmers’ epische werk is daarmee een van 

de vroegste toepassingen in de Nederlanden van het literaire historisme; Helmers was 

de Hollandse Macpherson.71 Een echt episch voorbeeld van de creatieve fase van het 

literaire historisme in de Nederlanden zou Hendrik Conscience later leveren. De 

Leeuw van Vlaenderen uit 1838 zou beschouwd worden als foundational epic voor de 

Vlaamse subnatie binnen het jonge België; Conscience zelf als een nationale auteur.72  

 

                                                 
69 Jan Frederik Helmers, De Hollandsche natie, L. Jensen ed. m.m.v. M. van Hattum (Nijmegen: 
Vantilt, 2009), 156. 
70 Ibidem, 158. 
71 Leerssen noemt inderdaad ook Helmers (Leerssen, ‘Ossian’, 117), maar ook andere auteurs kunnen 
aanspraak maken op die titel, zoals Adriaan Loosjes. Vooral van hem maar ook van anderen 
verschenen er vóór 1812 immers al heldenverhalen in toneel-, dicht- en romancevorm. Dat blijkt 
duidelijk uit het overzicht in Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en 
natievorming in de negentiende eeuw ([Nijmegen]: Vantilt, [2008]), 219-227.  
72 Voor een analyse van De Leeuw van Vlaenderen als epos en van Conscience als nationaal auteur, zie: 
Walter Gobbers, ‘Consciences Leeuw van Vlaenderen als historische roman en nationaal epos: een 
genrestudie in Europees perspectief’, in: A. Deprez en W. Gobbers (red.), Vlaamse literatuur van de 
negentiende eeuw. Dertien verkenningen (Utrecht: HES, 1990) 45-69 en Walter Gobbers, ‘December 
1838: Hendrik Consciences De leeuw van Vlaenderen verschijnt. Nationaal epos en hoogtepunt van de 
Vlaamse Romantiek’, in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.) Nederlandse literatuur, een 
geschiedenis (Groningen: Martinus Nijhoff, 1993) 449-454; van den Berg en Couttenier, Alles is taal 
geworden, 403-408. 
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Afbeelding 1 De dood van de Antwerpse schilder Pieter Paul Rubens was in 1827 nog niet – of beter: niet langer 
– verwerkt. Diens collega-schilder over de eeuwen heen Mathieu Ignace van Brée schilderde in dat jaar deze 
sterfscène. De herinnering aan Rubens was niet zomaar een historisch tafereel, het was een 
programmaverklaring: Rubens’ werk moest voor de Antwerpse schildersschool van Van Brées tijd een concreet 
voorbeeld worden. Van Brée kon dat programma zelf uitwerken als directeur van de Antwerpse 
schildersacademie. Rubens zou op die manier niet meer zo dood zijn als hij hier lijkt. Onder de editeurs 
verdedigde Van Brées vriend Jan Frans Willems hetzelfde historistische standpunt. (Mathieu Ignace van Brée, 
De dood van Peter Paul Rubens, 1827. Olieverf op doek, 290 x 363 cm. Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Antwerpen) 
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Behalve in de epische en lyrische genres, wierp het literaire historisme in de 

Nederlanden ook in de andere takken van kunst en ook in de geleerdheid vruchten af. 

Onder de geleerden wilden historici in het Zuiden al tijdens het Oostenrijkse bewind 

de eigenheid van hun gewesten historisch onderbouwen.73 In het Noorden stelden 

meerdere takken van geleerdheid het beeld van het Bataafse Arcadië en van de 

Hollandse middeleeuwse geschiedenis bij met hun grote en kleinere ontdekkingen.74 

In een poging de wereldgeschiedenis te omvatten schreef Bilderdijk ook nog De 

ondergang der eerste wareld (1809-1810). Kunstenaars droegen in Noord en Zuid 

meestendeels na Helmers’ dood en na de vestiging van het koninkrijk, beide in 1813, 

bij aan het literaire historisme.75 Als eerste genre zag het drama een herleving van het 

vaderlandse verleden, vaak dat van de Gouden Eeuw, vervolgens verschenen er ook 

historische versvertellingen en historische romans.76 Ook in de Nederlanden bleef dat 

alles niet beperkt tot de schone letteren. Onder de schilders gingen onderwerpen uit de 

vaderlandse geschiedenis vanaf de jaren 1820 als het hoogste goed gelden, terwijl ze 

hun techniek nog moesten verbeteren naar het voorbeeld van de laatmiddeleeuwse en 

de zes- en zeventiende-eeuwse schildersscholen (Afbeelding 1). 77  In de decennia 

daarop ontstond er een historische cultuur in de meest uiteenlopende gedaanten, het 

opvallendst als neostijlen in de architectuur78 en het merkwaardigst als historische 

optochten en boekilluminatie. Op de momenten dat de eigen tijd ook duidelijk 

historisch belangrijk werd, werd die historische cultuur dan ook volop aangewend. 

Dat was bijvoorbeeld het geval voor de beeldvorming rond de Belgische Opstand van 

1830, of later bij de opeenvolgende stappen in de vorming van de Vlaamse subnatie in 

het nieuwe België. 79  Naarmate de negentiende eeuw vorderde, namen zowel de 

                                                 
73 Tom Verschaffel, De hoed en de hond. Geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden 1715-1794 
(Hilversum: Verloren, 1998); Peeters, Het labyrint van het verleden. 
74 Voor een omvattend overzicht, zie Auke van der Woud, De Bataafse hut. Verschuivingen in het 
beeld van de geschiedenis (1750-1850) (Amsterdam: Meulenhoff, [1990]). 
75 Voor een ruim overzicht van de ontwikkeling van het historisch besef en de historische cultuur in 
Nederland, van de patriottentijd tot de verzuiling, met speciale aandacht voor de herinnering aan de 
Gouden Eeuw van Vondel en Rembrandt, zie: N.C.F. Van Sas, ‘Nationaliteit in de schaduw van de 
Gouden Eeuw. Nationale cultuur en vaderlands verleden, 1780-1914’ De metamorfose van Nederland. 
Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004c) 551-
566.  
76 Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende 
eeuw, m.n. 129-206 en Lotte Jensen. ‘Literature as Access to the Past: The Rise of Historical Genres in 
the Netherlands, 1800-1850’, in: L. Jensen, J. Leerssen en M. Mathijsen (red.), Free Access to the Past. 
Romanticism, Cultural Heritage and the Nation (Leiden / Boston: Brill, 2010) 127-146. Zie ook, 
algemener: van der Woud, De Bataafse hut, 154-164. 
77 Met vroege voorbeelden van M.I. van Brée en G. Wappers, zie Vaderlandsch Gevoel, Na & Naar 
Van Dyck, Mise-en-scène en bibliografie van mijn scriptie. vooral art. in Romantiek & historische 
cultuur; ook traktaat van Willems voor de Academie in Antwerpen. 
78 Algemeen: van der Woud, De Bataafse hut, 159-170. 
79 Verschaffel (meerdere keren), Broedertwist, Jeroen Janssen, De natie viert; 1302 mythe; Tollebeek 
over Vlaamse natie in IJkmeesters; Draye?, Mise-en-scène,  
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kunsten als de historische en letterkundige studies, zowel in het Noorden als in het 

Zuiden van de Nederlanden, het verleden als voorwerp en als voorbeeld.80  

Uit deze ruime schets kan opgemaakt worden dat, zoals Leerssen voorstelt, de 

Ierse bard Ossian ook in de Nederlanden bekend was en de aanzet vormde tot de 

opvattingen van het literaire historisme, dat ook daar de vorm kreeg van een zeer 

brede historische cultuur en van historische geleerdheid, waaronder ook de 

letterkundige tekstbezorging. Het literaire historisme van Leerssen vormt daarom het 

eerste internationale en interpretatieve kader voor dit proefschrift. 

 

 

Geschiedenis van de filologie   

De gedichten van Ossian waren toch een vervalsing? Had dat niet eerder vermeld 

moeten worden? En was de filologie in de Nederlanden niet veel ouder, vooral dan de 

klassieke? Had daar niet ook naar gekeken moeten worden?  

Het in de vorige paragraaf beschreven eerste interpretatiekader, dat van het 

literaire historisme, waarin veel van de historiografie van de Nederlandse tekstedities 

en ook het geval van Bilderdijks Ossianvertaling onder te brengen bleken, moet 

inderdaad in twee opzichten bijgesteld worden. Het wezenlijke aspect van de 

Ossiaanse gedichten, met name dat het om een mengeling van echt oud en vervalst 

oud werk ging, zal hierna ter sprake komen. Bilderdijks aandacht voor de bard, maar 

ook zijn twijfel over diens echtheid, zal hierna nogmaals als voorbeeld dienen en zal 

ons terugbrengen naar het vierde, epistemologische gezichtspunt van deze 

geschiedenis. Daarna zal een nieuwe greep uit de bestaande historiografie van de 

Nederlandse tekstbezorging de weg wijzen naar het tweede hier geldende 

interpretatiekader, dat van de geschiedenis van de filologie. Dat filologische kader en 

de epistemologische invalshoek vormen samen een contragewicht voor de hierboven 

geschetste literair-historistische interpretatie van de geschiedenis van de letterkundige 

tekstbezorging in de Nederlanden. 

Epistemologisch: filologische verwarring (IV – reprise) 

De tijd waarin Bilderdijk uit de Bataafse Republiek verbannen werd, was niet alleen 

in politieke zin warrig. Ook de wereld van de tekst had te kampen met grote 

onzekerheid, die eigenlijk nog ouder was. Ook Bilderdijk kreeg daar mee te maken. In 

zijn Mengelpoëzy van 1799 publiceerde hij, zoals gezegd, vijf vertalingen van 

Ossiaanse gedichten. In het literair-historistische denkkader, dat hij daarmee mede 
                                                 
80 Tollebeek/Krul/Ankersmit enz.. Voor geschiedenis, nog meer Tollebeek en Verschaffel. Zie verder 
ook J. Th. M. Bank, Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de negentiende 
eeuw (‘s-Gravenhage: SDU Uitgeverij, 1990) en Adriaan Antonie Marinus de Jong, "De dirigenten van 
de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940 " 
(Academisch proefschrift, Vrije Universiteit, 2001). 
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verspreidde in Nederland, was het van groot belang dat die gedichten en ook zijn 

eigen vertaling dicht bij de verloren epische kern van de Ierse cultuur stonden. 

Bilderdijk benadrukte in een summier voorwoord dan ook dat zijn  

Navolgingen van Ossiaan [...] het voorrecht hebben van naar het 
oorspronklijke-zelf bewerkt te zijn, Macphersons Engelsche Uitgave 
niet dom aan te kleven, en vooral (’t geen in stukken die van over zee 
tot ons komen, wel als eene aanmerklijke byzonderheid aangeteekend 
mag worden) geenerlei Hoogduitsche of andere Vertaling te volgen.81 

Uit dit bericht blijkt Bilderdijks wantrouwen in andere – Engelse en meer nog Duitse 

– tekstbemiddelaars, maar vooral dat hij voor zijn eigen optreden daarentegen 

aanspraak maakte op oorspronkelijkheid. Meer zei hij daar voorlopig echter niet over, 

ook al rezen er intussen twijfels over de echtheid van Ossian, die een vooraanstaande 

spreekbuis vonden in Samuel Johnson, bekend als ‘Dr Johnson’, de Engelse editeur 

van toneelwerken van Shakespeare en geroemd samensteller van het Dictionary of the 

English Language.82 

In 1805 vertaalde Bilderdijk desondanks nog meer werk dat aan de bard 

toegeschreven werd; deze keer het lange epische gedicht Fingal. De filologische 

twijfels sloegen bij hem niet aan; hij kon niet geloven dat Macpherson genoeg 

dichterlijkheid bezat om tot zulk een werk in staat te zijn, zo liet hij weten in een 

bericht dat op zijn vertaling volgde. ‘Geheel Engeland’, zo schreef hij daarin, was 

sinds het verschijnen van Macphersons editie ‘in de weer, om deze Dichtstukken als 

door hem verdicht uit te kraaien.’ Dat kon, volgens Bilderdijk, alleen maar de 

bedoeling zijn geweest van Macpherson: hij weigerde ieder de toegang tot ‘het 

Oorspronkelijk’ en ‘het streelde zijne eigenliefde’ intussen ‘voor den Dichter van deze 

Stukken gehouden te worden’.83  De waarheid en de geclaimde oorspronkelijkheid 

waren in Bilderdijks idee nochtans makkelijk aan te wijzen en deze keer schreef hij 

wél waar die te vinden moesten zijn. De twijfel aan Ossians ouderdom vond hij 

namelijk 

Een bedrijf, des te schreeuwender, daar ieder zich in de naburige 
Berglanden van hunne echtheid kon gaan overtuigen, waar men ze 
overal als voorouderlijke gedenkstukken hoorde zingen, waar 
duizenden ze van buiten kenden, eenige huisgezinnen ze in twee- en 
driehonderdjarige handschriften bezaten, de zoo algemeene als 
onafgebroken overlevering ze bekrachtigde, en de taal-zelve, 

                                                 
81 Bilderdijk, Mengelpoëzy, in Bilderdijk, De dichtwerken, 59 (zie noot 18, blz. 14). Vgl. Mathijsen, 
‘Hoe perfide was Albion?’ 4-5. 
82 Over Samuel Johnson, zie de cultuurhistorische biografie van Jonathan C. D. Clark, Samuel Johnson: 
literature, religion and English cultural politics from the Restoration to Romanticism (Cambrigde: 
Cambridge University Press, 1994). 
83 Bilderdijk, Fingal, dl. 2, 78.  
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vergeleken met die van andere oude Dichtstukken, hunne oudheid 
bewees.84 

Bilderdijk somt hier op wat er kon gelden als bewijs van ouderdom: taalkundige 

vergelijking tussen teksten, eeuwenoude handschriften of ruim verspreide mondelinge 

overlevering door het volk. De aandacht voor het oude volkslied, dat Macpherson, 

Von Arnim en Brentano te velde gevonden hadden, was kennelijk niet enkel 

gerechtvaardigd vanuit een literair-historistisch streven; ze kon ook een strikter 

geleerd doel dienen en kennis over oude teksten een basis van zekerheid bieden. 

Bilderdijk noemde inderdaad de belangrijkste instrumenten die het Nederlandse 

editievak kon gebruiken om controleerbaarheid en betrouwbaarheid van de 

geproduceerde tekstuele kennis te vestigen.  

Taalkundige, handschriftelijke en mondelinge bewijzen stonden de 

Nederlandse tekstediteurs ter beschikking als wapen tegen epistemologische twijfel. 

Dat was niet alleen zo in de warrige tijd van Bilderdijk. De kwestie van tekstuele 

kenniszekerheid was al ouder: al de hele achttiende eeuw lang waren Nederlandse 

tekstgeleerden ermee bezig geweest uit een twaalfde-eeuwse kroniek van Holland, 

van de hand van de monnik Klaas Kolijn, betrouwbare kennis te halen. De kroniek 

bleek uiteindelijk vervalst, Kolijn onbestaand. De methodes van de tekstbezorging 

waren er onderweg wel zwaar door op de proef gesteld, nog voordat de belangrijke 

periode van de revoluties aanving. Daarom zal de cruciale achttiende-eeuwse kwestie 

van Klaas Kolijn het onderwerp zijn van het tweede inleidende hoofdstuk. 

De epistemologische moeilijkheden van het editievak waren echter nóg ouder. 

Ook hierin wijst Bilderdijk de weg. Voor de twijfel die de Ossiaanse gedichten voor 

hem ten onrechte omgaf, kende hij, zo schreef hij verder, de schuldigen. Het waren de 

Engelsen zelf geweest, met hun hang naar romaneske erfeniskwesties: 

de Engelschman droomt niet anders dan van ondergestoken schriften; 
en gelijk zelfs de beste der Engelsche Romans op niet anders dan 
valsche Testamenten gebouwd zijn, zoo bestaat er ook naauwlijks een 
Uiterste wil, die aan den een of den ander nadeelig is, of dees roept 
hem stijf en sterk voor ondergeschoven en valsch uit.85 

De echte schuldigen van die hang naar vervalste testamenten moesten volgens 

Bilderdijk gezocht worden onder de rechtsspecialisten. Hij getuigde dat hij tijdens zijn 

verblijf in Engeland had ondervonden ‘hoe gretig de Rechtsgeleerden daar zijn, om 

zonder den minsten grond of reden, de echtheid der zekerste Documenten te 

betwisten.’86  Dat tot nadeel van ‘honderden van huisgezinnen’, die zo ‘tot armoê 

gebracht’ worden,87 en nu dus ook van de bard Ossian. Zijn werk werd ten onrechte 

                                                 
84 Ibidem, dl. 2, 73-74. 
85 Ibidem, dl. 2, 74. 
86 Ibidem  
87 Ibidem  
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als vals beschouwd en aan de twijfelachtige creatieve vermogens van Macpherson 

toegedicht, zo meldde Bilderdijk, en dat alles dankzij de  rechtsgeleerden.  

Zichzelf getrouw weet Bilderdijk die rechtsgeleerde twijfel aan de landsaard – 

‘Zoo is men in Engeland!’88 – maar dat kan niet de verklaring zijn. Het was immers 

aan zijn eigen Leidse hogeschool dat er al lang voor zijn tijd onderzoek werd gedaan 

naar de authenticiteit van oude teksten, van zowel rechtsteksten als van de oudste 

verhalen in het Nederlands. Bij dat Leidse tekstonderzoek moet het beginpunt van de 

letterkundige tekstedities in het Nederlands gezocht worden. De epistemologische 

basis die daarbij ingeroepen werd was er een waar Nederlandse tekstediteurs zich op 

zouden blijven beroepen: in de tijd van Kolijn, nog in die van Fingal en ook later. De 

epistemologische uitdagingen waarvoor de filologie al lang stond, en die ik hierboven 

illustreerde aan de hand van Bilderdijks Ossianvertaling, brengen ons bij nog meer 

historiografie over het Nederlandse editievak en bij een tweede interpretatiekader. 

Status quaestionis (bis): Nederlandse tekstedities en twijfel aan het tekstuele 

verleden 

Over de geschiedenis van het Nederlandse editievak is, zoals in de vorige paragraaf 

bleek, al wat werk verricht in het literair-historistische kader. Al snel komen echter 

vermoedens op dat de tekstbezorging niet enkel een kind was van het literaire 

historisme. In Naar de letter verkent Mathijsen bijvoorbeeld de geschiedenis van het 

editievak en ze traceert daarin de internationale ‘wortels’ van het vak tot in de grote 

bibliotheek van Alexandrië en, wat de Nederlanden betreft, tot humanistische 

filologen en drukkers aan en rond de universiteit van Leiden. 89  In de genoemde 

bundel Oerteksten stelt Jan Waszink bovendien de vraag of de aandacht van Leidse 

geleerden voor de Nederlandse taal en geschiedenis, zoals die van Cornelis Kiliaan en 

Justus Lipsius, niet ook een nationale aangelegenheid was en zijn oorsprong al rond 

1600 kent.90 Een schets en een suggestie dus, maar daar blijft het niet bij. 

Ook in meer gespecialiseerde studies over de geschiedenis van het 

Nederlandse editievak lijkt er inderdaad meer aan de hand dan alleen het literaire 

historisme. Er vallen daarin twee groepen te onderscheiden. Ten eerste zijn er studies 

die tekstedities van vóór de echte literair-historistische bloei bestuderen vanuit een 

ouder kennissysteem. De tekstedities zijn daarbij producten van een achttiende-

eeuwse geleerdheid in verschillende takken. Nederlandse rechtsgeleerden 

bijvoorbeeld gaven ook in de achttiende eeuw oude teksten uit, zoals blijkt uit 

inventarisaties van Joke Roelevink en F.C.J. Ketelaar. Die rechtsgeleerden hadden 

daar juridische gronden voor: vaak ging het om oude teksten die nog rechtsgeldig 
                                                 
88 Ibidem, dl. 2, 76. 
89 Zie het inleidende, historische hoofdstuk in Mathijsen, Naar de letter, 19-29, met name 20.  
90 Jan Waszink, ‘Nederlandse taal en ‘natie’ rond 1600’, in: J. Leerssen en M. Mathijsen (red.) 
Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming (Amsterdam: Instituut voor Cultuur en 
Geschiedenis, 2002) 111-115 
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waren, om ‘munimenta’ of bewijsstukken. Vaak echter ook niet; ze konden ook uit 

zuiver oudheidkundige belangstelling in druk gebracht worden, als ‘monumenta’, 

gedenkstukken dus.91 Zij genoten daarin het gezelschap van historici, zo valt voor de 

Zuidelijke Nederlanden te lezen in De hoed en de hond van Tom Verschaffel. 

Verschaffel gaat daarin enerzijds op zoek naar vroege vormen van nationalisering van 

het geschiedvak, in het bijzonder aan de in 1772 opgerichte keizerlijke Académie in 

Brussel. Hij laat zo enerzijds de achttiende-eeuwse historici van de Oostenrijkse 

Nederlanden aansluiten bij het Europese literair-historistische denksysteem. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de plannen die vanaf de jaren 1760 circuleerden om de bronnen 

voor de Zuid-Nederlandse geschiedenis, ook de verhalende (en in opzet zelfs alle), uit 

te geven. ‘De plannen waren enorm’, schrijft Verschaffel daarover. ‘En 

onuitvoerbaar.’ Daarom ziet hij deze plannen slechts als de aanloop naar resultaat van 

later: ‘Zoals ook in het geval van de eigenlijke nationale geschiedenis, bleef het voor 

uitvoering van de plannen voor de editie van het nationaal bronnenmateriaal wachten 

op de negentiende eeuw.’92 Even belangrijk zijn anderzijds de oudere vormen van 

geleerdheid die hij onderscheidt, aan de Académie, maar ook in de tekstbezorging 

door historici. Sommige van de historici die hier als vroeg-literair-historistisch 

omschreven zouden kunnen worden, zetten immers ouder werk voort. Dat was in het 

bijzonder zo voor edities van niet-verhalende teksten, van officiële stukken dus. Dat 

gold voor Jan Frans Foppens, die onder de titel Opera diplomatica et historica de 

zeventiende-eeuwse editie die Aubertus Mireaus van officiële stukken gemaakt had, 

tussen 1722 en 1748 opnieuw uitgaf en aanvulde. Verder werden er nieuwe 

plakkaatboeken samengesteld, bijvoorbeeld van het prinsbisdom Luik door de 

rechtsgeleerde Louvrex, of zeventiende-eeuwse nu opnieuw voortgezet, bijvoorbeeld 

voor de Brabantse en Vlaamse gewesten. Dat gebeurde door juristen en zelfs door 

                                                 
91 J. Roelevink, ‘‘Bewezen met authenticque stukken’. Juridisch-oudheidkundige drijfveren tot het 
uitgeven van teksten op het terrein van de vaderlandse geschiedenis in de achttiende eeuw’, in: K. 
Kooijmans, et al. (red.) Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van 
geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor 
Vaderlandse Geschiedenis (‘s-Gravenhage, 1985) 78-99 en F. C. J. Ketelaar, ‘Archieven: munimenta 
en monumenta’, in: F. Grijzenhout (red.) Erfgoed. De geschiedenis van een begrip, Reeks Nederlandse 
Begripsgeschiedenis 5 ([Amsterdam]: Amsterdam University Press, 2007) 85-107 (daar ook over de 
begrippen munimenta en monumenta). Zie ook A. H. Huussen Jr., ‘Het plakkaatboek. Bron van recht 
en historie’, in: J. Tollebeek, T. Verschaffel, en L.H.M. Wessels (red.) De palimpsest. 
Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 (Hilversum: Verloren, 2002) dl. 1, 63-80. Ook elders 
in Europa was de rechtshistorische aandacht voor oude teksten in de volkstaal ouder dan Ossian, 
bijvoorbeeld in de Scandinavische landen: Paula Henrikson, ‘Scania Province Law and Nation-
Building in Scandinavia’, in: D. Van Hulle en J. Leerssen (red.) Editing The Nation’s Memory: Textual 
Scholarship And Nation-Building In Nineteenth-Century Europe, European Studies. An 
Interdisciplinary Series in European Culture, History and Politics 26 (Amsterdam / New York, NY: 
Rodopi, 2008) 91-107 en Paula Henrikson, ‘Inventing literary heritage. National consciousness and 
editorial scholarship in Sweden 1810-1830’, in: L. Jensen, J. Leerssen, en M. Mathijsen (red.) Free 
access to the past. Romanticism, cultural heritage and the nation, National Cultivation of Culture 
(Leiden: Brill, 2010) 103-125. 
92 Verschaffel, De hoed en de hond, 170-173, citaten respectievelijk op 171 en 173. 
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advocaten, die er in hun rechtspraktijk nog nut van konden ondervinden.93  In de 

achttiende eeuw waren er dus juristen en historici die samen edities verzorgden van 

oude diplomata.  

Behalve zij hadden in de achttiende eeuw ook taalkundigen al aandacht voor 

oude teksten, maar dan andere. De studies van de historisch taalkundigen Jan 

Noordegraaf en Roland de Bonth brengen de Schola Hemsterhusiana in herinnering, 

een groep geleerden die, na Lambert ten Kate en door de achttiende eeuw heen, een 

taalkundige interesse betoonde voor de oervormen van de Nederlandse taal. 94  

Daarnaast waren er ook taalkundigen met een meer taalzuiverend doel; zij zijn het 

onderwerp van de studies van Evert Wiskerke en Gijsbert Rutten. Net als de 

rechtsgeleerden en historici bezorgden ook deze Nederlandse taalkundigen oude 

teksten, maar die waren meer dan bij de eerstgenoemden literair en zeventiende-

eeuws: het ging vooral om Joost van den Vondel en Jacob Cats.95 Hoe uiteenlopend 

hun tekstcorpora ook waren, het is duidelijk dat Nederlandse rechtsgeleerden, 

historici, taalkundigen – kortom: filologen – al tekstedities maakten nog voordat er 

echt sprake was van het literaire historisme. 

 Wat meer is, zij bouwden voort op nog oudere geleerde tradities. Ten tweede 

zijn er immers studies die de epistemologische kwestie als centraal onderwerp nemen, 

soms in het specifieke geval van tekstedities, maar vaker in een ruimer verband. Zij 

komen in de regel uit bij zestiende- en zeventiende-eeuwse geleerden en hun 

zoektocht naar zekere kennis. Nog over de achttiende-eeuwse Zuid-Nederlandse 

historici schrijft Verschaffel bijvoorbeeld dat zij geloofden in de mogelijkheid van 

historische kennis, mits er aan geleerde voorwaarden voldaan werd. Ze stelden hun 

vertrouwen in de historische kritiek, in de controleerbaarheid van hun werk en vooral 

in het geleerde vermogen om in oude teksten waarheid en leugen van elkaar te 

scheiden. Tegelijk wilden ze ook niet té kritisch zijn: de ontdekking van onwaarheden 

                                                 
93 Ibidem, 167-168. 
94 Vooral Roland De Bonth en Jan Noordegraaf, Linguistics in the Low Countries. The eighteenth 
century (Amsterdam / Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen, 1996), verder ook 
de hoofdstukken over de achttiende eeuw in J. Noordegraaf, Van Hemsterhuis tot Stutterheim. Over 
wetenschapsgeschiedenis (Münster: Nodus Publikationen, 2000), 14-60 en J. Noordegraaf, The Dutch 
Pendulum. Linguistics in the Netherlands 1740-1900 (Münster: Nodus Publikationen, 1996a) en ook 
nog Jan Noordegraaf, ‘In the Shadow of the Language Garden’, in: S. Embleton, J.E. Joseph, en H.-J. 
Niederehe (red.) The emergence of the modern language sciences. Studies on the transition from 
historical-comparative to structural linguistics in honour of E. F. K. Koerner (Philadelphia / 
Amsterdam: John Benjamins, 1999) 13-25. Ander werk van hen beslaat vooral de negentiende eeuw, 
maar hebben ook aandacht voor de traditie sinds Hemsterhuis: Jan Noordegraaf, Norm, geest en 
geschiedenis. Nederlandse taalkunde in de negentiende eeuw, Geschiedenis van de taalkunde 3 
(Dordrecht / Cinnaminson: Foris Publications, 1985) en van Driel en Noordegraaf, De Vries en Te 
Winkel. 
95 Evert M. Wiskerke, De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813 
(Hilversum: Verloren, 1995), met name 184-193; Gijsbert Rutten, ‘Vondels ‘volkomen voorbeeldt’. 
Transmissie van Vondelianisme in de achttiende eeuw: een didactisch program’, De achttiende eeuw, 
35 (2003) 135-152; Gijsbert Johan Rutten, De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David 
van Hoogstraten (1658-1724) en de vroegmoderne taalcultuur, Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU 
52 (Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen, 2006). 
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in oude teksten mocht geen aanleiding zijn om àlle teksten te wantrouwen of om de 

zoektocht naar de waarheid op te geven. Zij wilden niet twijfelen aan de mogelijkheid 

van zekere kennis op basis van oude teksten, wat zij ‘un pirrhonisme dangereux’ 

noemden. 96  Verschaffels promotor Reginald De Schryver leert daarnaast dat die 

alomvattende twijfel, dat pyrronisme er in de voorgaande eeuw wél was geweest, ook 

in de Nederlanden. Die twijfel had toen aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van 

‘historische hulpwetenschappen’, zoals de geografie en chronologie, de genealogie en 

heraldiek, de numismatiek en sfragistiek. Vanaf de zeventiende eeuw kreeg 

historische kennis zijn basis in de overzichtelijkheid van atlassen, in de 

dwangmatigheid van regeringstabellen en stambomen en in de analyse van 

wapenschilden, munten en zegels.97 Dankzij die antiquarische deelgebieden van de 

filologie nam de kennis over het verleden in hoog tempo toe. 

De twijfel was echter moeilijker te bekampen wanneer het over overgeleverde 

oude verhalen ging en dat was soms van het grootste belang. De twijfel maakte 

immers geen onderscheid en kon, zo leert De Schryver verder, ook oude religieuze 

teksten aantasten. Daarom was het ook in naam van het ware geloof dat de 

instrumenten van de filologische kritiek aangescherpt en oude teksten bezorgd 

werden. In de Zuidelijke Nederlanden was dat de roeping van de bollandisten. Dat 

waren jezuïeten die vanaf 1643 de Acta Sanctorum publiceerden, een reeks waarin ze 

de levensverhalen van christelijke heiligen in druk brachten en kritisch bespraken 

(zoals ze dat nog steeds doen). De groep werkte in Antwerpen en werd genoemd naar 

de eerste editeur, Johannes Bollandus, die al vroeg het gezelschap kreeg van 

Godefridus Henschenius en Daniel Papebrochius. Hun edities van vitae, waarover ze 

aan de hand van aantekeningen over tekstoverlevering en historische context tot de 

waarheid over de heiligen trachtten te komen, waren de geleerdste der wapenen in de 

strijd die katholieken voerden tegen twijfels over het ware geloof.98 De opkomst van 

edities van verhalende teksten in de Nederlanden blijkt dus nauw verbonden te zijn 

met de hevigste religieuze (en dus politieke) twisten en twijfels van de zeventiende 

eeuw.  

Niet alleen de katholieke actie in de Zuidelijke gewesten, ook de Verenigde 

Provinciën maakten kennis met het tegengestelde paar van twijfel en tekstedities, ook 

                                                 
96 Verschaffel, De hoed en de hond, 216-217. De kwalificatie was in 1741 te lezen in een geschiedenis 
van Luxemburg door Jean Betholet en in 1754 in een geschiedenis van Namen door Jean Baptiste de 
Marne. 
97 Reginald De Schryver, ‘De eruditie. Betrouwbaarheid door geleerdheid’, in: J. Tollebeek, T. 
Verschaffel, en L.H.M. Wessels (red.) De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-
2000 (Hilversum: Verloren, 2002) dl. 1, 45-61, 49-53. 
98 Ibidem, 56-58 Vgl. met Reginald De Schryver, Historiografie. Vijfentwintig eeuwen 
geschiedschrijving van West-Europa, Faculteit Letteren van de K.U.Leuven. Ancorae. Steunpunten 
voor studie en onderwijs 8, 3e druk (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 1997), 243-248. 
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vóór de bollandisten al. 99  Ook daar voerden filologen een religieuze en politieke 

strijd. De Schryver noemt bijvoorbeeld de Leidse historicus en bibliothecaris Janus 

Dousa, die mee strijd leverde tijdens het beleg van Leiden én later de Rijmkroniek van 

Holland, toegeschreven aan Melis Stoke, mee bezorgde.100 Het belang van die tekst – 

samen met die van Kolijn – kan inderdaad nauwelijks overschat worden, zoals blijkt 

uit een kort overzicht van het zeventiende- en achttiende-eeuwse editievak door Jan 

Burgers, zelf ook editeur van die Rijmkroniek.101 Het werk, dat Burgers overigens aan 

Stoke én een anonieme auteur toeschrijft,102 was een centrale tekst in het geleerde 

Leiden, waar zowel filologen als rechtsgeleerden op zoek waren naar historische 

kennis. Dat Leiden was verder het onderzoeksvoorwerp van Sandra Langereis in haar 

studie over Petrus Scriverius en Arnoldus Buchelius, die teksten bezorgden maar zich 

ook ruimer met de antiquitates van hun eigen streek, die van de Bataven en de 

Hollanders, bezighielden;103 verder ook van Kees Dekker in zijn studie over de Leidse 

verzamelaar Joannes de Laet, die ook de taalkunde bedreef en zich daarbij richtte op 

de oorsprong van de Germaanse taal;104 maar vooral van de Groningse hoogleraar 

Edzo Waterbolk. In zijn werk staat een zoektocht centraal die nog voor 1600 aan de 

Leidse en eerder al aan de Franekerse universiteit ondernomen werd, de zoektocht 

naar betrouwbare manieren om waarheid en verdichting van elkaar te scheiden in de 

oudste Friese geschiedvertellingen.105 Die zoektocht naar de historische waarheid zal, 

meer nog dan die naar de religieuze waarheid, van belang blijken te zijn voor de 

Europese geleerdheid, en dus ook voor de ontwikkeling van het Nederlandse 

editievak. 

                                                 
99 Zie bijvoorbeeld Irena Backus, Historical method and confessional identity in the era of the 
Reformation (1378-1615), Studies in Medieval and Reformation Thought 94 (Leiden / Boston: Brill, 
2003). 
100 De Schryver, Historiografie, 246. 
101 J. W. J. Burgers, ‘De constructie van het verleden. De Hollandse visie op de Middeleeuwen van de 
zestiende tot de achttiende eeuw en de centrale plaats daarin van de Rijmkroniek van Melis Stoke’, in: 
J. Leerssen en M. Mathijsen (red.) Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming (Amsterdam: 
Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, 2002) 59-68. 
102 J. W. J. Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de 
Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw), Hollandse studiën 
35 ([Haarlem] / Hilversum: Historische Vereniging Holland / Verloren, 1999). Zijn inzichten zijn 
bevestigd door geautomatiseerd onderzoek naar het auteurschap door Herman Brinkman, zoals blijkt 
uit zijn oratie. Hierna zal ik echter altijd enkel spreken over Melis Stoke, omdat de tekst in het grootste 
deel van de bestudeerde periode enkel aan die monnik toegeschreven werd en naar de Rijmkroniek 
altijd enkel met Stokes naam verwezen werd. 
103 Sandra Langereis, ‘Antiquitates: voorvaderlijke oudheden’, in: F. Grijzenhout (red.) Erfgoed. De 
geschiedenis van een begrip, Reeks Nederlandse Begripsgeschiedenis 5 ([Amsterdam]: Amsterdam 
University Press, 2007) 57-83 en vooral Sandra Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in 
de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius, Hollandse studiën 37 (Haarlem / 
Hilversum: Historische Vereniging Holland / Verloren, 2001). 
104 Kees Dekker, The origins of old Germanic studies in the Low Countries, Brill’s studies in 
intellectual history 92 (Leiden / Boston / Köln: Brill, 1999). 
105 E. H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving: opkomst, bloei en verval van de Friese 
historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen: Wolters, 1952) en E. H. Waterbolk, 
‘Reacties op het historisch Pyrrhonisme’, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, 15 (1960) 
81-102. 

 



LITERAIR HISTORISME EN DE GESCHIEDENIS VAN DE FILOLOGIE 43

Voorlopig mag het uit dit tweede historiografische overzicht duidelijk zijn dat 

tekstedities niet enkel een zaak waren van het literaire historisme, maar dat ze ook al 

in de achttiende eeuw het instrument waren van rechtsgeleerden, historici en 

taalkundigen en bovendien ook al voorkwamen in de zeventiende-eeuwse queeste 

naar betrouwbare tekstuele kennis. Dat houdt tegelijk in dat vervalsingen als die van 

Ossian ook niet beperkt bleven tot het literaire historisme, waar ze woekerden in de 

spleet tussen de geleerde en de creatieve invulling ervan, maar dat ze binnen die 

geleerdheid al sinds eeuwen een wezenlijke kwestie waren. Nog meer dan in de 

genoemde studies wordt dat laatste duidelijk in een typering door Anthony Grafton, 

die de filologie ziet als een permanente strijd tegen valse teksten. Graftons typering 

zal in dit proefschrift dienen als een tweede interpretatiekader. 

Vervalsingen en tekstcritici 

De teksten die door Macpherson en Bilderdijk aan Ossian toegeschreven werden, 

waren in de vorige paragraaf gidsen om het eerste interpretatiekader, dat van 

Leerssens literaire historisme, voor te stellen. Als tweede kader dient het werk van 

Anthony Grafton, een Amerikaans historicus van de Europese klassieke filologie. 

Daarin staan vervalste teksten als die van Ossian centraal. In zijn essay Forgers and 

critics uit 1990 schetste Grafton hun wezenlijke rol in de geschiedenis van de 

filologie.106 Ik zal hierna dat essay gebruiken als leidraad voor zijn kader, dat, net als 

dat van Leerssen, terug te vinden is in meerdere opstellen. Daarbij zal blijken dat 

Ossian in Graftons kader slechts een laat voorbeeld is van een haast eeuwigdurende 

interactie tussen vervalsers en tekstgeleerden.107 Haast eeuwigdurend, maar toch met 

een bepalende periode en een bepalende plaats: het zeventiende-eeuwse Leiden. Toen 

en daar ontstond, zoals ik al eerder heb aangegeven, ook het Nederlandse editievak. 

Op de geschiedenis van dat vak kan Graftons werk dus een ander licht werpen, omdat 

het enerzijds een grotere chronologische breedte dan dat van Leerssen bestrijkt en 

omdat het anderzijds meer intern-wetenschappelijke dan politieke ontwikkelingen 

benadrukt. 

Net als Leerssens werk, zal ik dat van Grafton voorstellen met één opstel als 

leidraad. Vooraf wil ik echter ook dat werk in een ruimer kader plaatsen. Grafton is 

als historicus van de klassieke filologie een leerling van Arnaldo Momigliano.108 Zijn 

vroegere werk is vrij traditioneel: een breed opgezette intellectuele biografie en 

bibliografie van de laat-zestiende-eeuwse Frans-Nederlandse humanist Josephus 

                                                 
106 Anthony Grafton, Forgers and critics: creativity and duplicity in western scholarship (Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1990). 
107 Ook Leerssen zelf past zijn voorbeeld van Ossian in in Graftons ruimere overzicht: Leerssen, 
‘Ossian’. 
108 Grafton schetst hun eerste ontmoeting in de inleiding Defenders of the text. The traditions of 
scholarship in an age of science, 1450-1800 (Cambrigde MA etc.: Harvard University Press, 1991).  
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Scaliger.109 Met Scaliger en de humanistische geleerdheid als gids bestudeerde hij de 

afgelopen twintig jaar de geschiedenis van de geesteswetenschappen.110 Die vat hij 

nooit op als een vakgeschiedenis, hij gaat dus niet uit van de academische disciplines 

die nu bestaan, maar zijn methode is meer wetenschapshistorisch. Hij onderzoekt de 

oude disciplines, waaronder, behalve bekende als de bouwkunst en de 

geschiedschrijving,111 ook vergeten vakken als de astrologie of de chronologie.112 Of 

hij bestudeert de lange geschiedenis van concrete fenomenen van geleerdheid: hij 

schreef al over de voetnoot en, zoals gezegd, de vervalste tekst.113 Zo verkent Grafton 

de wereld, de echte wereld en die van netwerken waarin mensen en boeken met elkaar 

omgingen. Hij brengt de Republiek der Letteren van de zestiende tot de achttiende 

eeuw in kaart,114  maar ook de gevolgen die de ontdekking van Amerika voor de 

filologie en de wetenschappen had – of niet had, althans niet onmiddellijk.115 Telkens 

opnieuw duiken daarbij Scaliger en zijn productieve onderzoeksverblijf in Leiden 

op.116 Meer dan eens uitte Grafton zelfs zijn liefde voor man en voor stad, een liefde 

die, blijkens het eredoctoraat dat hij in 2006 van de universiteit aldaar ontving, 

wederzijds is.117 Hoewel de Leidse filologie natuurlijk nog andere geschiedschrijvers 

heeft,118 is Graftons werk zo breed opgezet dat het bijzonder geschikt is om de Leidse 

en Nederlandse situatie in een ruimere context te bestuderen. Vandaar dat het hier 

dient als tweede interpretatiekader. 

                                                 
109 Anthony Grafton, Joseph Scaliger. A Study in the History of Classical Scholarship, Oxford-
Warburg Studies (Oxford: Oxford University Press, 1983-1993). 
110 Anthony Grafton en Lisa Jardine, From humanism to the humanities. Education and the liberal arts 
in fifteenth- and sixteenth-century Europe (London: Duckworth, 1986). 
111 Anthony Grafton, Leon Battista Alberti: Master Builder of the Italian Renaissance (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 2000), Anthony Grafton, What was history? The art of history in early 
modern Europe (Cambridge / New York / Melbourne / Madrid / Cape Town / Singapore / São Paulo: 
Cambridge University Press, [2007]) en verspreide opstellen, verzameld in Anthony Grafton, "Bring 
Out Your Dead. The Past as Revelation," (Cambridge, MA / Londen: Harvard University Press, 
[2001]-a. 
112 Antony Grafton, Cardano’s Cosmos : The Worlds and Works of a Renaissance Astrologer 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999). 
113 Anthony T. Grafton, ‘The footnote from de Thou to Ranke’, in: A.T. Grafton en S.L. Marchand 
(red.) Proof and persuasion in history (1994), Anthony Grafton en Ewald Kiel, ‘The tragic origins of 
the German footnote’, Knowledge organization. Devoted to concept theory, classification, indexing, 
and knowledge representation. Organ of the International Society for Knowledge Organization, 24 
(1997) 117, {grafton footnote} en Grafton, Forgers and critics. 
114 Anthony Grafton, Worlds Made by Words (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009). 
115 Anthony Grafton, April Shelford en Nancy Siraisi, New Worlds, Ancient Texts. The Power of 
Tradition and the Shock of Discovery (Cambridge, MA / London: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 1992). 
116 Zoals recent nog in zijn Scaliger Lecture in Leiden: Anthony Grafton, Athenae Batavae: The 
Research Imperative at Leiden, 1575-1650, Scaliger Lectures 1 (Leiden: Primavera Pers, 2003). 
117 H. J. de Jonge, ‘De Laudatio van Professor Nicolette Mout en het dankwoord van Professor 
Anthony Grafton uitgesproken bij Professor Graftons erepromotie op 8 februari 2006’, Frons. Blad 
voor Leidse classici, 26 (2006) 19-24. 
118 En zelfs de vroege Leidse universiteit als geheel, bijvoorbeeld Th. H. Lunsingh Scheurleer en G. H. 
M. Posthumus Meyjes (red.), Leiden University in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning 
(Leiden, 1975) en Willem Otterspeer, Groepsportret met dame. Het bolwerk van de vrijheid: de Leidse 
universiteit 1585-1672 (Amsterdam, 2002). 
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Volgens Grafton bestaat de geschiedenis van de filologie uit vervalsingen. 

Tekstcritici ontwikkelden hun methoden immers pas wanneer zij door vervalsingen 

voor een uitdaging stonden, en dat is al sinds de Oudheid zo geweest. Tekstkritiek is 

in beginsel altijd ontmaskering; vals en echt lijken elkaar voort te stuwen in de 

geschiedenis van de Westerse filologie. Dat verdient wat meer uitleg. 

Grafton stelt vast dat vervalsers van oude teksten vaak zelf ook filologen 

geweest zijn. Eerder dan als faits divers beschouwt hij zulke rolvervaging, zulke 

onoprechte toepassing van de tekstkritiek, zulk een maskerade, als wezenlijk voor de 

geschiedenis van de filologie. Vervalsers die slagen in hun misleiding, maken immers 

meestal een combinatie van authentieke oude teksten en stukken van eigen makelij. 

De authentieke stukken leiden daarbij de aandacht van het bedrog af en het geheel 

krijgt er een schijn van ouderdom door, die zelfs lezers met kennis van zaken langere 

tijd voor waar aanzien. De apocriefe passages moeten aan die oude fragmenten de 

inhoud geven die de vervalser zijn publiek wil doen geloven. Een vervalser werkt dus 

met oude elementen maar altijd met zijn eigen tijd voor ogen. Daarom is voor hem (of 

haar) kennis van de stand van de tekstgeleerdheid in zijn eigen tijd onontbeerlijk en 

hebben door de geschiedenis heen ook tekstgeleerden zélf zich aan vervalsingen 

gewaagd – Grafton noemt zelfs Desiderius Erasmus als voorbeeld. Tekstgeleerden als 

Erasmus waren natuurlijk op andere momenten ook oprechte tekstcritici, die 

vervalsingen ontmaskerden. Grafton ziet zulke critici al sinds de hellenistische 

cultuurkring en sinds tijden van religieuze openbaringen strijden tegen fraudeurs. Hun 

strijd is nooit persoonlijk: ze proberen vervalsers zelden aan de hand van hun 

motieven of verdachte omstandigheden op te sporen. Vaker bestuderen de critici de 

producten, de teksten zelf. Ze ontrafelen verdachte passages, ze ontdoen authentieke 

lappen van hun nieuwe naden. Vals en oprecht zijn immers niet alleen in de persoon 

van tekstgeleerden onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat zijn ze ook in de teksten. 

Het karakteristieke voorbeeld voor het eeuwenoude spel tussen vervalsers en 

critici is volgens Grafton Josephus Scaliger, wiens biograaf hij is. Scaligers grootste 

verdienste in dit verband was zijn diskreditering van het werk van de vijftiende-

eeuwse monnik Annius van Viterbo. Annius en Scaliger streden inderdaad met gelijk 

wapen, dat van de filologische studie. Annius had zijn westerse beschaving zeer oude 

wortels willen geven en daartoe schreef hij oude tekstfragmenten aaneen om zo zijn 

eigen tijd te laten aansluiten bij beroemde Oosterse tradities. Om zijn vervalsing te 

maskeren schreef hij daarnaast ook methodologische regels voor tekstkritiek. Critici 

raakten er later inderdaad door in de war. Een enkele uitzondering was de 

Antwerpenaar Joannes Goropius Becanus, die op zoek ging naar de fragmenten 

waarvan Annius zei dat hij ze gebruikt had. Becanus werd echter zelf ook verdacht 

door twijfels over zijn eigen werk, waarin hij betoogde dat in het Aards Paradijs 

Antwerps gesproken werd. Uiteindelijk was het Scaliger die in de tweede helft van de 

zestiende eeuw wél Annius’ kluwen van waarheid en fictie kon ontwarren. Sindsdien, 
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zo stelt Grafton, is het duidelijk dat een verzonnen verhaal niet zomaar het 

tegenovergestelde van het ware is, maar dat een relaas ook half waar kan zijn, dat 

zelfs in vervalsingen een kern van authentieke elementen te vinden valt, zoals dat later 

ook voor de Griekse mythen verondersteld werd. Tekstkritiek als die van Scaliger was 

dus het resultaat van de provocatie door vervalsers, die zelf vaak ook tekstcritici 

waren: ‘Criticism reached so high a level in early modern times, in short, because the 

challenge and the stimulation of forgery were so acute.’119 

Antiquarisme en pyrronisme 

Scaligers ontmaskering van Annius kende veel navolging, over heel Europa – zoals 

het succes van Ossian het Europese literaire historisme mee had gebracht. Er brak 

daarna een fase van kritische geleerdheid aan, waarbij alle mogelijke resten uit het 

verleden aan filologisch onderzoek onderworpen werden, op zoek naar de scheiding 

tussen echt en onecht. Zoals ik in de vorige paragraaf voor de Nederlanden al 

aanstipte, begon toen in de verschillende takken van de filologie ‘het tijdvak der 

erudieten’,120 of, zoals Graftons leermeester Arnaldo Momigliano het typeerde, dat 

van het antiquarisme.121 Aan het eind van dit hoofdstuk kom ik daar nog op terug; 

hier is het alvast belangrijk aan te stippen dat het niet om de karikatuur van de 

antiquaar gaat, maar om een onderzoeksprogramma van rond 1700. Dat programma 

bestond onder meer uit de genoemde ‘historische hulpwetenschappen’ en uit de 

tekstkritiek zoals de Leidse geleerden en de bollandisten die beoefenden. 

Die erudiete onderneming was niet beperkt tot de Nederlanden, maar werd in 

de loop van de zeventiende eeuw een zaak van heel geleerd Europa. Omdat teksten 

overal hun mogelijke onbetrouwbaarheid bewezen, werd er in de eerste plaats gezocht 

naar materiële bewijsstukken. Daarmee hoopten de erudieten de overgeleverde 

geschiedverhalen van de Romeinse oudheid, maar voortaan ook die uit de eigen 

Middeleeuwen te bevestigen of te ontkrachten. Hun voorkeur ging uit naar inscripties 

en munten, omdat die makkelijk chronologisch te determineren waren en moeilijk te 

vervalsen. Evenveel aandacht ging uit naar oude rechtsdocumenten. Al in de 

vijftiende eeuw had de Italiaanse humanist Lorentius Valla de Donatio Constantini 

ontmaskerd als een fabricaat van latere datum, waarna aan het eind van de 

zeventiende eeuw een hele diplomatische kritiek opbloeide. In 1681 publiceerde Jean 

de Mabillon het handboek De re diplomatica. De Franse kloosterorde waar de 

Mabillon toe behoorde, de benedictijnen van Saint Maur, bezorgde nog lang 

kerkhistorische bronnen. Ook van de oudste Europese landen verschenen 

charterboeken, zoals die van Etienne Baluze met akten van de Franse koningen en die 

                                                 
119 Grafton, Forgers and critics, 123. 
120 Zoals De Schryver de tijd omschreef voor de geschiedschrijving: De Schryver, Historiografie, 230 
121 Arnaldo Momigliano, ‘Ancient history and the antiquarian’ Studies in Historiography (Londen: 
Weidenfeld and Nicolson, 1966) 1-39. 
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van Thomas Rymer, met Engelse koninklijke documenten. 122  Deze bloei van 

filologische deeldisciplines werd over heel Europa begeleid door auteurs van artes 

historicae, handboeken waarin niet alleen de methode uiteengezet werd om zekere 

kennis over het verleden te verwerven, ook op basis van teksten, maar ook om die 

kennis te presenteren in een doorlopend geschiedverhaal. 123  Al deze geleerde 

ondernemingen kregen gauw ook een institutionele vorm, ook al lang voor de 

genoemde Brusselse Académie: in 1663 werd in Parijs de Académie des Inscriptions 

opgericht, die in het begin van de achttiende eeuw gezelschap kreeg van de Society of 

Antiquaries in Londen en later van verschillende Academies, zoals die van 

Göttingen.124 De resultaten die Scaliger in Leiden boekte, waren dus een vroeg succes 

van een veel grotere Europese antiquarische onderneming, die nog voor 1700 zijn 

beslag kreeg in handboeken en instituties. 

Net als Ossian een begin vormde voor het literaire historisme over heel 

Europa, zo kan ook Scaligers ontmaskering van Annius staan voor de ruimere 

geleerde attitude van erudiete tekstkritiek. De antiquarische kennisvermeerdering had 

echter ook een keerzijde. De filologische kritiek zuiverde veel tekstoverlevering wel 

van bedrog, maar tegelijk sloop er twijfel binnen in de hoofden van filologen. 

Tekenen van oudheid waren niet meer voldoende, want ook bedriegers hadden ze 

makkelijk zelf kunnen aanbrengen. Zo was elke tekstuele kennis voortaan in principe 

onzeker en ze moest getoetst worden. Dit inzicht bracht sommigen, zoals de Franse 

tekstcriticus Pierre Bayle in de tweede helft van de zeventiende eeuw, ertoe te 

twijfelen aan het waarheidsgehalte van de antieke en vroegchristelijke 

geschiedverhalen. Anderen gingen nog verder. De Franse jezuïet Jean Hardouin had 

zijn filologische vaardigheden geoefend met een geannoteerde uitgave van de 

Naturalis historia van Plinius de Oudere (1685) en met een bezorging van de 

documenten van concilies van de Kerk. Daarna bleef hij antieke auteurs en 

overblijfselen bestuderen. De gegevens die hij daarbij vond, kon hij echter zo moeilijk 

met elkaar in overeenstemming brengen dat hij in de loop van de jaren 1690 begon in 

te zien dat de hele antieke geschiedenis een vervalsing moest zijn en het werk van een 

kleine groep oplichters. Zij hadden met hun kennis van oude munten verwarring 

gezaaid, maar moesten het nu afleggen tegen Hardouins eigen numismatische 

bedrevenheid. Met uitzondering van wat Cicero en Plinius geschreven hadden, van 

sommige werken van Vergilius en Horatius en van enkele inscripties en datumlijsten, 

besloot Hardouin daarop dat alle kennis van de antieke oudheid enkel het product van 

fantasie kon zijn. Zelfs het werk van Homerus vertrouwde hij niet meer en daarna was 

het nog maar een kleine stap om uiteindelijk elke mogelijkheid tot kennis van het 

                                                 
122 Ibidem, 10-20; De Schryver, Historiografie, 229-252 en De Schryver, ‘De eruditie’, 45-53. 
123 Grafton, What was history?. 
124 De Schryver 
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verleden te ontkennen. 125  Deze hyperkritische houding, waardoor nauwelijks een 

historische bron nog bruikbaar was, werd bekend als het historische pyrronisme en 

kende haar hoogtepunt rond 1700.  

Het oude verschijnsel van vervalste tekstcorpora leidde rond 1700 dus tot twee 

aan elkaar tegengestelde houdingen tegenover oude teksten. Het pyrronisme 

benadrukte de epistemologische onzekerheid die tekstuele kennis van het verleden 

nooit van zich af zou kunnen schudden; de antiquarische filologie zag mogelijkheden 

om tot zekere kennis te komen, omdat gebleken was dat met de juiste methoden en de 

juiste, materiële bewijsstukken zelfs in valse teksten een historische waarheid ontdekt 

kon worden. 

Mythes en filologie in de Nederlanden 

Net als het literaire historisme, was het samenspel tussen antiquarisme en pyrronisme 

duidelijk een Europese aangelegenheid. Toch kreeg het een bijzondere 

verschijningsvorm in de Nederlanden. Scaliger ontmaskerde wel een Italiaanse 

monnik wiens blik op het oude Oosten gericht was, maar veel van zijn werk verrichtte 

hij aan de universiteit van Leiden. Daar was hij aangesteld door de curatoren om er als 

onderzoeker te werken en de jonge academie een internationale uitstraling te geven. 

Hij kwam in Leiden aan in 1593, twee jaar nadat een andere bekende filoloog, Justus 

Lipsius, was teruggekeerd naar de Leuvense universiteit. Onder zijn leerlingen had hij 

daar Grotius, Daniël Heinsius en Petrus Scriverius.126 De band tussen Scaliger en de 

Nederlanden was echter niet enkel een zaak van de internationale ambities van een 

instelling. Hij zag er zich ook in zijn filologische werk uitgedaagd. In Leiden werd 

immers gediscussieerd over het werk van enkele Friese geleerden. Uit Franeker was 

Jacobus Perizonius afgezakt, een van de pyrronistische geesten, om bijna op hetzelfde 

moment als Scaliger in Leiden hoogleraar te worden. Verder maakte Scaliger kennis 

met het werk van Ubbo Emmius en Suffridus Petrus. Deze Friese geleerden 

vertegenwoordigden een traditie van tekstkritiek die toegepast werd op de 

oorsprongsverhalen van hun volk. De avonturen van de oervaders Friso, Saxo en 

Bruno, die uit het gevallen Troje vertrokken waren om Groningen en de Friese steden 

te stichten, waren niet onbetwist: Emmius klaagde ze aan als verzinsels, omdat hij de 

bronnen waarop ze gebaseerd moesten zijn, niet kon vinden; Suffridus Petrus schoof 

ze niet geheel terzijde, maar wilde in de orale tradities de oudste Friese verhalen 

terugvinden – zoals ook blijkt uit het genoemde werk van Waterbolk.127 De manier 

                                                 
125 Anthony Grafton, ‘Jean Hardouin: The Antiquary as Pariah’ Bring Out Your Dead. The Past as 
Revelation (Cambridge, MA / Londen: Harvard University Press, [2001]-d) 181-207, in het bijzonder 
185-191. 
126 Anthony Grafton, ‘Civic Humanism and Scientific Scholarship at Leiden’ Bring Out Your Dead. 
The Past as Revelation (Cambridge, MA / Londen: Harvard University Press, [2001]-b) 118-137, in het 
bijzonder 132. 
127 Zie noot 105, blz. 42. 

 



LITERAIR HISTORISME EN DE GESCHIEDENIS VAN DE FILOLOGIE 49

waarop Petrus zo de vertelde oorsprongsmythen probeerde te zuiveren om verloren 

teksten terug te kunnen vinden, was bekend onder Leidse academici en werd daar ook 

voor Scaliger een voorbeeld.128 In de Nederlanden was dus al voor diens aankomst 

bekend dat oude bronnen niet zomaar veracht moesten worden omwille van hun 

onbetrouwbaarheid, maar dat ze een kritische blik vereisten.  

In Leiden leerde Scaliger een kritische houding aan te nemen tegenover 

oorsprongsmythen als die van de Friezen. Die waren overgeleverd in Latijnse versies, 

maar ook in de volkstaal. Tekstkritiek en filologie hadden in Leiden dus zowel de 

klassieke oudheid als de vaderlandse geschiedenis als studiegebied en die laatste 

zowel in de Latijnse overlevering als in de volkstaal. Aan de Leidse academie werd 

het antiquarische streven dan ook al gauw toegepast op het verleden van eigen 

streken, zowel de eigen Oudheid als de eigen Middeleeuwen. Dat bleek hiervoor al uit 

de historiografie: Langereis beschreef bijvoorbeeld het geleerde netwerk dat 

Buchelius en Scriverius uitbouwden, nadat ze door Scaliger zelf in het 

oudheidkundige onderzoek waren ingeleid, eerst nog met Romeinse inscripties als 

voorwerp. 129  Antiquaren namen niet enkel het verleden van hun eigen streek als 

onderwerp, zij gebruikten daar bovendien teksten in hun eigen taal voor. Al gauw 

breidde de filologie van Scaliger zich zo uit van tekstkritiek van de klassieken naar 

antiquarische studie van het postklassieke vaderlandse verleden. Zo kwamen ook oude 

teksten in de volkstaal binnen het gezichtsveld van Buchelius, Scriverius en hun 

opvolgers, te beginnen bij de al enkele keren genoemde editie van Stokes Rijmkroniek 

van Holland, uit 1591. Hollandse kronieken, de Bataafse en de Friese Urgeschichte 

waren dus voorwerp van studie in de onmiddellijke nabijheid van Josephus Scaliger, 

volgens Grafton de meester van de filologie. De aandacht voor die teksten maakt 

enerzijds de bijzondere plaats van de Leidse antiquarische geleerden in de Europese 

geschiedenis van de filologie duidelijk, maar bewijst ook dat, al lang voordat 

Bilderdijk Ossian vertaalde, in de Nederlanden de oudste geschiedenis bestudeerd 

werd aan de hand van epische verhalen. 

Fragmenten van een filosofie 

Grafton biedt dus de mogelijkheid om de chronologische beginterm van Leerssens 

kader bij te stellen. Het gaat echter om meer dan chronologie; de verruiming legt 

immers nog iets anders bloot: een tweede doelstelling die tekststudies konden dienen, 

behalve de zoektocht naar een verloren epos. De vroege, Leidse filologen 

bestudeerden met kritiek individuele oorsprongsverhalen en kronieken, die zij 

probeerden te herstellen in hun oorspronkelijke staat, zoals ook de literair-

historistische filologen deden. Die teksten zagen ook zij als deel van een groter 

                                                 
128 Grafton, Forgers and critics, 121-123 en Grafton, ‘Civic Humanism’, 135-137. 
129 Langereis, Geschiedenis als ambacht, 114-115. 
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geheel; ook voor hen droegen die individuele teksten een ruimere betekenis. Maar dat 

was geen epische betekenis, eerder een filosofische. 

Het voorbeeld van Justus Lipsius maakt het verschil duidelijk, zij het met een 

omweg. Hij zag zijn kennis over het Romeinse leger in de realiteit toegepast worden. 

De strategische inzichten en de oorlogstechnieken die hij in zijn werk De militia 

Romana (1595) opgenomen had, vonden inderdaad een toepassing in de 

werkelijkheid: Maurits van Nassau, bevelhebber in het leger van Oranje en leerling 

van Lipsius, voerde de door de filoloog besproken tactische manoeuvres met zijn 

soldaten uit. 130  Grafton geeft dit voorbeeld graag en vaak. ‘It’s bemusing’, zo 

verantwoordt hij dat, ‘to see scholarship so firmly in possession of the role that 

science enjoys now, the source of the powerful knowledge that statesmen most 

need.’131 Het is een amusant letterlijk voorbeeld van het nauwe samenspel tussen 

politieke onrust en filologische studie. Het is misschien zelfs een poging om het 

epische bestanddeel uit de geschiedenis weer tot leven te wekken, zoals vele naties dat 

in latere revolutietijden wilden doen, maar dan van een bijna aandoenlijke eenvoud. 

Het is echter geen goed voorbeeld van wat Lipsius en andere tekstcritici als het echte 

doel van hun werk zagen.132 

Het doel van de antiquarische filologen was immers niet episch en ook niet 

een re-enactment van oude vechttechnieken. Het doel was wél ‘filosofisch’, zoals 

Lipsius het aan het eind van zijn leven formuleerde. Voor Maurits en andere 

leerlingen en gezagsdragers had hij immers ook boeken geschreven als Politicorum 

sive Civilis Doctrinae Libri Sex, een verzameling wijsheden over staatkunde, of De 

Constantia, dialogen over de rol van onderdanen tegenover de machthebbers, of zijn 

werk over stoïcijnse filosofen. Lipsius beoordeelde aan het eind van zijn leven ook dat 

werk als nuttig: overtuigd van een geldend similitudo temporum, had hij er 

voorbeelden mee willen leveren voor echte wijsheid over staatkunde, oorlogsvoering, 

kunst, ethiek en het leven. Filosofie voor zijn eigen tijd won het van filologie van het 

verleden, zeker wanneer die een letterlijke toepassing vond. Of, zoals Grafton het 

omschrijft: ‘his chief aim had been not to interpret the ancient world but to exploit 

it.’133 Het verleden, en dan niet zozeer de opstelling van een cohort maar wel de 

mentale instelling van een lijdende onderdaan, moest exemplarisch zijn voor zijn 

eigen tijd en daarom nuttig.  

                                                 
130 Anthony Grafton, ‘Portrait of Justus Lipsius’ Bring Out Your Dead. The Past as Revelation 
(Cambridge, MA / Londen: Harvard University Press, [2001]-g) 227-243, 236 en Grafton, ‘Civic 
Humanism’, 129-130. 
131 Grafton, ‘Lipsius’, 236. Hij noemt het voorbeeld dan ook meerdere keren: Grafton, ‘Civic 
Humanism’, 127; Anthony Grafton, ‘The New Science and the traditions of humanism’ Bring Out Your 
Dead. The Past as Revelation (Cambridge, MA / Londen: Harvard University Press, [2001]-e) 97-117, 
114 en Grafton, Shelford en Siraisi, New Worlds, Ancient Texts, 223. 
132 Ook Scaliger had het op zijn sterfbed nog over Romeinse slagordes: Grafton, ‘Lipsius’, 236. 
133 Ibidem, 240. 
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Niet iedereen begreep die aandacht trouwens. Michel de Montaigne 

bijvoorbeeld vroeg zich af waarom politieke gedachten met voorbeelden uit het 

verleden gestaafd zouden moeten worden. Dat was uiteindelijk ook Lipsius’ doel: ook 

bij hem gaf uiteindelijk niet het verleden maar het heden betekenis aan de oudste 

teksten. Daarin leek hij dan ook weer op de nationalistisch geïnspireerde filologen van 

na 1800: de vroegere filologen gingen dus net als de latere uit van het heden. Toch 

was er een wezenlijk verschil en dat lag in de waardering die zij hadden voor de 

oudste teksten in de volkstaal, een waardering die voorlopig minder dan als episch 

dan als filosofisch te omschrijven valt. 

 

 

Tekstgetuigen, pensoldeniers en delvers in de Nederlandse tekstbezorging 

Met Lipsius en Scaliger zijn we van Bilderdijks Ossianvertalingen uit 1799 en 1805 

nu aanbeland in het Leiden van rond 1600. Hoe kwamen we daar?  

Volgens het tweede interpretatiekader, dat van Grafton en de geschiedenis van 

de filologie, waren hun activiteiten bepalend voor zowel de antiquarische 

tekstgeleerdheid als het historische pyrronisme van na hen en daarom dus ook voor 

het epistemologische aspect van deze geschiedenis van de Nederlandse 

tekstbezorging. Dat alles vormde een tegenwicht voor het eerste interpretatiekader, 

dat van Leerssen en het literaire historisme. Daarin fungeerden tekstediteurs als 

vinders van de epische oervormen van de natie, hun werk en hun instituten als enkele 

van de vele vormen waarin het verleden rond 1800 nieuwe en nationale vormen 

aannam. Dit werk wil beide interpretatiekaders met elkaar combineren en via de vier 

genoemde gezichtspunten – met name, naast het epistemologische, ook het 

prosopografische, het legitimerende en het objectieve – toepassen op het concrete 

corpus van letterkundige tekstedities die in de Nederlanden gemaakt zijn. 

Hierna zal ik voor de duidelijkheid de juiste verhouding tussen de beide kaders 

nogmaals schetsen, om aan de hand daarvan de verdere opbouw van dit proefschrift 

toe te lichten. Het werk van Grafton en Leerssen verschilt op twee manieren van 

elkaar: ze leggen – dat is evident – een andere chronologische nadruk, maar daar gaat 

een belangrijker,  interpretatief verschil achter schuil. Ik zal dit werk positioneren 

tegenover dat verschil en uiteindelijk een antiquarische houding schetsen die voor de 

geschiedenis van het Nederlandse editievak, tussen filologie en literair historisme, 

essentieel zal zijn. 

Drie delen in chronologische volgorde 

Volgens Leerssen begon met Macphersons publicatie van de gedichten van Ossian 

een geleerde zoektocht naar het epische Europa, die vooral na 1800 vruchten afwierp. 

Leerssen is bij zijn tijdsafbakening zeer rigide:  
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No one in 1770 had heard of Beowulf; the Chanson de Roland was 
gathering dust, unread, on the shelves of the Bodleian; and although 
there was some tenuous awareness among certain German men of 
letters that there was an old medieval text on the heroic adventures of 
one Siegfried, the Nibelungenlied was obscure and marginal in German 
literature.134  

Een heel tijdperk in de literatuurgeschiedenis was voor 1770 dus in de vergetelheid 

geraakt, de epische teksten waren ‘quite simply, unknown’. En wat meer was: ‘the 

Republic of Letters suffered from wholesale amnesia as regards any vernacular, non-

classical texts predating Dante’.135 Geheugenverlies in de literatuurgeschiedenis dus; 

alles wat er aan niet-klassieke teksten geschreven was voor de opbloei van Italiaanse 

steden rond 1300, was kennelijk gewoon vergeten. 

 Het is makkelijk om op zulke stelligheid af te dingen. Er werd al eens op 

gewezen dat ook andere breukervaringen dan die van de Napoleontische oorlogen een 

filologisch effect konden hebben buiten het literair-historistische kader, dus ook 

vroeger al, bijvoorbeeld na de aarbeving die Lissabon in 1755 verwoestte. 136  

Ingrijpender is natuurlijk de constatering bij Grafton dat zulke effecten al in de loop 

van de zeventiende eeuw tot ontwikkeling gekomen waren. De erudiete en 

antiquarische filologie, die teksten kritisch evalueerde en valse informatie filterde, 

was een antwoord op godsdiensttwijfels en ook op het pyrronisme, dat zo rigide was 

in de geleerde kritiek dat ze alles moest opgeven. Overigens brengt Leerssen zelf ook 

wel achttiende-eeuwse ontwikkelingen in de cultuurstudies zoals de vergelijkende 

karakterkunde137 in rekening en hij raakt zelfs de zeventiende-eeuwse filologie aan. 

Hij huldigt bijvoorbeeld Giambattista Vico (1668-1744) als de oerfiloloog, maar toch 

kent hij de realisatie van zijn programma toe aan de kring rond Jacob Grimm.138 

Grafton schrijft ook wel dat het succes van Vico pas nà zijn dood kwam en dat latere 

verwijzingen naar zijn werk meer goeds voor zijn reputatie hebben gedaan dan de 

receptie ervan in zijn eigen tijd. 139  Maar het werk van Vico’s tijdgenoten, de 

zestiende- en zeventiende-eeuwse antiquarische en pyrronistische filologen, blijft voor 

hem een cruciaal punt in de eeuwenlange geschiedenis van de tekstgeleerdheid. 

                                                 
134 Leerssen, ‘Ossian’, 114. 
135 Ibidem. 
136 João Dionísio, ‘After the Lisbon Earthquake: Reassembling History’, in: D. Van Hulle en J. 
Leerssen (red.) Editing The Nation’s Memory: Textual Scholarship And Nation-Building In Nineteenth-
Century Europe, European Studies. An Interdisciplinary Series in European Culture, History and 
Politics 26 (Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2008) 151-167. 
137 Joep Leerssen, National Thought in Europe. A cultural history (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2006). 
138 onder meer in Leerssen, Joep. ‘From Böckendorf to Berlin: Private Careers, Public Sphere, and How 
the Past Changed in Jacob Grimm’s Lifetime’. In: Lotte Jensen, Joep Leerssen en Marita Mathijsen 
(red.), Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation. National Cultivation of 
Culture. Leiden / Boston: Brill, 2010, 55-70. 
139 Anthony Grafton, ‘An Introduction to the New Science of Giambattista Vico’ Bring Out Your Dead. 
The Past as Revelation (Cambridge, MA / Londen: Harvard University Press, [2001]-c) 59-278, in het 
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 Om de juiste verhouding tussen beide kaders en hun chronologische nadruk in 

te kunnen schatten is er slechts één oplossing: de hele periode in ogenschouw nemen. 

Vóór mij deed De Buck dat al in zijn proefschrift uit 1930. 140  De Buck, 

universiteitsbibliothecaris in Groningen en latere directeur van het Museum voor 

Oudheden aldaar, die volgens zijn levensbericht altijd ‘op een rustige, 

onnadrukkelijke wijze zijn eigen gang’ ging,  overigens ‘altijd goed gekleed met een 

bepaalde zwierigheid’. 141  Hij beperkte zich in hoofdzaak tot de studie van 

Middelnederlandse teksten en besprak hij edities van zeventiende-eeuwse literatuur 

slechts zijdelings. Die beperking zal hierna niet gelden, maar de ruime chronologische 

opzet dus wel.  

De ruime periode is hierna opgedeeld in drie kleinere, die corresponderen met 

de drie delen die volgen op dit eerste, inleidende deel. In het eerstvolgende komen de 

vroegste tekstedities aan bod, die na de eerste uit 1591 verschenen. Die edities werden 

verzorgd door de filologen uit de onmiddellijke nabijheid van Josephus Scaliger in 

Leiden, maar ook door anderen naast en na hen. Dat deel vult dus het werk van 

Grafton aan voor de volkstaalfilologie en dat van Leerssen voor de studie van oude 

teksten vóór het verschijnen van Ossians gedichten. In het laatste deel komen de grote 

successen van de literair-historistische filologie aan bod, die voor de Nederlanden 

vooral na 1830 (en nog duidelijker na 1855) behaald werden. Leerssens Europese 

kader wordt daar dus ingevuld voor Nederland en het Vlaamse deel van België. Er 

zullen zich daarbij ontwikkelingen aftekenen die het werk uit dat tijdperk toch doen 

verschillen van de volgens Grafton bepalende zeventiende eeuw. Dit boek eindigt in 

1863, maar de processen die erin beschreven staan, liepen nog lang door. Ze zouden 

in de decennia erna de tekstbezorging steeds steviger vestigen als onderdeel van de 

Nederlandse taal- en letterkunde en de vaderlandse geschiedenis, en zo ook als 

universitaire disciplines. Tekstedities waren inderdaad aanloopjes naar meer, maar dat 

valt buiten het bestek van dit proefschrift. 

In het derde deel wordt de tussenliggende periode uitgebreid bestudeerd. Die 

begint in 1784 met de eerste editie van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, 

een voor de Nederlandse filologie centrale tekst, die vanaf dat jaar bezorgd werd door 

Jacob Arnold Clignett en Jan Steenwinkel. De periode eindigt in 1838, op het moment 

dat het begin van de academisering van de tekstbezorging duidelijk is. Tussen beide 

jaren vond niet alleen een reeks revoluties plaats, maar geleerden zetten ook de stap 

van de op zekere historische kennis gerichte antiquarische filologie (van Grafton) naar 

de meer episch gerichte literair-historistische filologie (van Leerssen). De periode is 

de Sattelzeit van de Nederlandse filologie; de vele veranderingen die optreden 

monden samen uit in een nieuw denksysteem. Dat deel behandelt dus een 

                                                 
140 de Buck, Studie van het Middelnederlandsch. 
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tussenperiode die is als de koppeling tussen twee treinwagons: klein, schijnbaar 

eenvoudig maar onmisbaar.  

Filologie, politiek en vervalsingen in de Nederlanden 

Het chronologische accentverschil tussen de kaders van Leerssen en Grafton is slechts 

een symptoom van een verschillende beoordeling van het filologische werk dat in de 

Nederlanden in die zeer ruime periode uitgevoerd werd. Zoals ik al eerder aanwees en 

nu opnieuw grofweg stel, vindt Leerssen achter de meeste filologische resultaten van 

het literaire historisme een politieke aanjager, terwijl Grafton meestal de binnen-

wetenschappelijke ontwikkelingen volgt. 

 Ter nuancering moet gezegd worden dat Grafton voor zijn zeventiende-eeuwse 

filologen natuurlijk niet om het politieke oproer van hun tijd heen kan, dat in de 

Tachtigjarige Oorlog altijd ook in religieuze termen uitgedrukt werd. Bij de terugkeer 

van Lipsius naar Leuven noemt Grafton bijvoorbeeld wel diens bekering tot het 

katholieke geloof en diens afkeer van het religieuze geweld. Maar tegelijk zegt hij dat 

men dat aspect van de zaak in latere tijden overschatte en de meer geleerde zaken 

onrecht deed. Voor hem hebben filologen van later te vaak – en dit is natuurlijk een 

trope van elke moderne geesteswetenschapper – het echte beeld van de zeventiende-

eeuwse filologie vervormd.142 Het grondplan van de filologie is voor hem immers dat 

van de zeventiende eeuw: de zoektocht naar waarheid in de tekstuele overlevering, de 

ontwikkeling van de tekstkritiek en de strijd tegen de twijfel, zoals dat alles in Leiden 

gebeurde. De laatachttiende-, negentiende- en zelfs vroegtwintigste-eeuwse 

ontwikkelingen beschouwt hij als een afloop daarvan. Voor Grafton zijn de geleerde 

producten van het Europese literaire historisme van na 1800, en zelfs ‘the 19th-

century heyday of German historicism’, niet meer dan een late en op de volkstaal 

toegepaste variant van de al tot ontwikkeling gekomen filologie.143 De filologie breidt 

zich gewoon uit naar nieuwe domeinen, zoals de Europese volkstalen, en ze werkt in 

nieuwe organisatievormen, namelijk naar de verschillende naties opgesplitste 

academische disciplines. Daarmee onderschat hij echter de fundamentele wijzigingen 

die de filologie onder invloed van de revoluties van rond 1800 onderging. De wending 

naar een epische geschiedopvatting, die het eerst gevoed werd door het werk van 

filologen en die hun werk veel politieker maakte dan het ooit was geweest en het zo 

een belang gaf dat het nog nooit had gehad – zoals Leerssen voor heel Europa 

                                                 
142 Zie bijvoorbeeld over het beeld dat Panofsky, die gehuldigd wordt als de stichter van de moderne 
kunstwetenschap, had van de renaissance-architect Alberti: Anthony Grafton, ‘Panofsky, Alberti, and 
the Ancient World’ Bring Out Your Dead. The Past as Revelation (Cambridge, MA / Londen: Harvard 
University Press, [2001]-f) 19-30. 
143 Grafton benadrukt daarbij dat de Friedrich Wilhem Universität in Berlijn, met haar seminarie-
onderwijs waar Wilhelm von Humboldt om geprezen werd, ook zélf de Leidse universiteit als 
voorloper erkende, onder meer bij monde van Wilhelm Dilthey (Grafton, Athenae Batavae, 6-7, citaat 
op 6). 
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veronderstelt – verdwijnt onder de elitaire geleerdheid van zijn antiquarische 

filologen. 

Die latere tijden, die het beeld van de zeventiende-eeuwse filologie tot 

Graftons onvrede in politieke zin verkleurd hebben, zijn dezelfde als die waarin 

Leerssen inderdaad ingrijpende politieke (en deels ook religieus-politieke) drijfveren 

en resultaten aantreft. Die golden in het Schotland van Macpherson, in de Balkan, in 

staatsrechtelijke discussies van de Nederlandse provincie Limburg. Maar hoe zat het 

in Leiden? Leerssen trekt de oude wortels van de filologie aldaar nauwelijks na. Zelfs 

in De bronnen van het vaderland uit 2006, waarin hij het literaire historisme voor het 

geval-Nederlanden nagaat aan de hand van de tekstedities van Reinaert de Vos, zijn 

Hendrik van Wijn, H.W. Tydeman en Bilderdijk de vroegste filologen die hij noemt. 

Zij werkten inderdaad in de voor het historisme bepalende periode van de 

Napoleontische oorlogen en kenden Jacob Grimm, met wie H.W. Tydeman zelfs 

correspondentie voerde.144 Maar het waren niet zij die als de pioniers-geleerden de 

oudste verhalen in de volkstaal ontdekten – zoals die in andere Europese landen wel 

voorkwamen. Leerssen neemt in de toepassing van zijn literair-historistische systeem 

op het geval-Nederland niet in rekening dat er in de filologie vroegere ontwikkelingen 

geweest waren, ontwikkelingen die zich weliswaar in de Republiek der Letteren 

afspeelden, maar – zo leert Grafton – juíst in Nederland een bijzondere interactie met 

de Bataafse, Friese en grafelijke geschiedverhalen hadden.  

Grafton ziet alle latere ontwikkelingen als afgeleiden van de zeventiende-

eeuwse klassieke strijd tegen valse teksten, Leerssen ziet pas aan het begin van de 

negentiende eeuw volkstaalfilologie en politiek een verbond aangaan. Hoe 

belangwekkend is dan, om de juiste verhouding tussen beiden te bepalen, een 

achttiende-eeuwse vervalsing die zowel in tekstgeleerde als in staatkundige contexten 

besproken werd? Wat mij betreft belangwekkend genoeg om er een afzonderlijk 

hoofdstuk aan te wijden, dat nog aan de drie genoemde chronologische delen 

voorafgaat. Het gaat om de reeds genoemde vervalste kroniek van Klaas Kolijn, die 

zijn uitdagende spel speelde tussen 1700 en 1777. Uit de rest van dit werk zal blijken 

hoe cruciaal deze periode van twijfel in de achttiende eeuw voor de Nederlandse 

tekstbezorging is geweest. Een tweede periode waarin de oude filologie een nieuwe 

politieke lading kreeg en de politiek ook in filologische vormen gevoerd werd, was de 

periode van de revoluties. De merkwaardige producten van de Nederlandse 

tekstbezorging die toen het licht zagen, krijgen in het derde deel een plaats, in een 

hoofdstuk dat eigenlijk een intermezzo is. Daaruit zal blijken hoe enkele schijnbaar 

oude teksten op de drukpers een revolutionaire, misschien zelfs epische lading kregen 

tussen 1784 en 1838. 

                                                 
144 Leerssen, Bronnen. 
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Continuïteit, discontinuïteit en het antiquarisme 

De opzet van dit proefschrift wil recht doen aan de continuïteiten en discontinuïteiten 

in de Nederlandse editiegeschiedenis. De grootste discontinuïteit zal, zoals Leerssen 

dat ook ziet, te vinden zijn bij de politieke en filologische vernieuwingen rond 1800, 

al zal blijken dat die geen afbreuk deed aan belangrijke continuïteiten, die Grafton 

ook doorheen de geleerde werelden vanaf de zestiende eeuw zag lopen.  

De discontinuïteiten zullen, zoals gezegd, vooral te vinden zijn in de eerste 

drie van de vier gezichtspunten: het objectieve, het legitimerende en het 

prosopografische. Zij krijgen het meeste aandacht in telkens het eerste hoofdstuk van 

de hierna volgende delen. Het tweede hoofdstuk van elk deel belicht de continuïteit. 

Die is het sterkst in het epistemologische gezichtspunt. Met de zo geschetste 

continuïteiten en discontinuïteiten zal de juiste verhouding tussen beide kaders 

achterhaald kunnen worden. Duidelijk zal worden dat zij niet gewoon in elkaars 

verlengde liggen en het ene niet zomaar het andere opvolgde omdat ze chronologisch 

opeenvolgend zijn. Het zal er eerder op lijken dat het latere kader, dat van Leerssens 

literaire historisme, een kern van het eerste, dat van Graftons pyrronisme en 

antiquarisme, in zich bleef dragen. Ik zal zelfs beweren dat het latere kader de 

triomfalistische uitwerking is van de plannen die in het eerste gesmeed werden. Dit 

werk zal zo aantonen wat Peter Burke leert, namelijk dat, ‘as so often happens in 

cultural history, an attempted return to the past will produce something new’ – of 

omgekeerd.145 

De voortlevende kern die beide kaders bindt is die van het antiquarisme, waar 

ik hier nog een woord over moet zeggen. Het antiquarisme gold hierboven als een 

geleerde reactie op het pyrronisme, die begon in Frankrijk en zich verspreidde over 

heel Europa, tot in Leiden, en die veel fragmenten uit het verleden verzamelde om zo 

stukje bij beetje de kennis over dat verleden te waarborgen. In die zin beschreef 

Momigliano het antiquarisme in een opstel uit 1950, maar ook als een algemene 

geleerde houding tegenover het verleden: de antiquaar gold nog na het hoogtij van het 

pyrronisme als tegenbeeld van de geschiedschrijver, die al die verzamelde 

fragmentarische kennis wél tot een geheel wil omsmeden.146 Op basis van dat artikel 

                                                 
145 Peter Burke, What Is Cultural History? (Cambridge en Malden: Polity, 2004). 
146 Momigliano, ‘Ancient history and the antiquarian’. Dat de antiquary ook los van zijn 
oorspronkelijke context als een geleerd type is gaan gelden, als tegenpool van de historian, is voor mij 
de belangrijkste reden om de Engelse termen ‘antiquary’ en ‘antiquarianism’ in vertaling te gebruiken 
en ze te verkiezen boven het Franse ‘érudit’ en ‘érudition’, dat De Schryver in ongeveer dezelfde zin 
gebruikt. De Schryver beschrijft ook wel dat ‘het tijdperk der erudieten’ er kwam als reactie op het 
pyrronisme en dat de eruditie bleef bestaan als een geleerde houding, zelfs onder belangrijke historici 
als Voltaire of Edward Gibbon. Hij ziet echter de eruditie niet als iets dat rechtens zichzelve bestond, 
maar altijd als een fase die tot iets anders zou leiden; in het klein tot het historische werk van Voltaire 
en Gibbon, of in het groot tot de moderne geschiedschrijving. Bovendien gebruikt De Schryver de term 
enkel voor de geschiedschrijving en niet voor andere takken van de filologie, die hij herleidt tot 
‘historische hulpwetenschappen’, en hij koppelt er – misschien wat anachronistisch, zeker voor 
tekstedities – een aandacht voor het verleden om zichzelfs wille aan (Reginald De Schryver, ‘De 
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omschrijf ik het antiquarisme als houding aan de hand van vier kenmerken. Een 

antiquaar heeft ten eerste een grote aandacht voor fragmenten en, in het kader van de 

strijd tegen de onzekerheid, zijn die liefst niet tekstueel, maar materieel en dus van 

een tastbare zekerheid. Nauw daarmee verbonden zijn – ten tweede – zijn gehechtheid 

aan het fragment en het detail, die zo sterk is dat ze een groter inzicht, een verhaal of 

een kennisoordeel verhindert en – ten derde – het plezier dat de antiquaar in de 

fragmentarische geleerdheid ondervindt, dat hij zelfs in lichamelijke termen 

uitdrukt. 147  Ten vierde kan gelden dat de meeste antiquaren geloven in de 

exemplariteit van het verleden. Het verleden verschaft hen veel concrete details, 

vooral materiële, maar ook korte episodes. De ontwikkeling en afloop daarvan 

gebruiken zij in hun eigen tijd als een les op concreet niveau; de plezierige en 

fragmentarische studie van het verleden dient als leidraad voor hun eigen leven.  

In elk van de vier kenmerken van het antiquarisme blijft de geleerde, 

zeventiende-eeuwse oorsprong duidelijk aanwijsbaar, maar het bleef ook los daarvan 

bestaan. Enerzijds ontstond er al gauw, in de loop van de zeventiende eeuw, een 

karikatuur van de antiquarische geleerde, zoals Langereis ook voor Nederland 

aanstipt.148 Die karikatuur kreeg een lang leven en liet sporen na in de filosofie, in de 

veroordeling die Friedrich Nietzsche uitsprak over de ‘antiquarische’ omgang met het 

verleden,149  en ook in de literatuur, waar de karikaturale antiquaar opduikt in de 

gedaanten van Dr John Dryasdust bij Walter Scott 150  of de heer van Naslaan in 

Hildebrands Camera obscura, die ‘met wijsheid op zijn snuifdoos [kan] kloppen, en 

verklaren hoe een snuiter heette in den tijd, toen de kaarsen nog niet gesnoten werden, 

en voor hoeveel geld men een huis kon huren, in een jaar, waarvan hij in de stoffige 

papieren der secretarie een rekening gezien heeft’.151 Zulke figuren zijn nauw verwant 

                                                                                                                                            
Verlichte historici en de Middeleeuwen’, Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, 16 (1984) 1-
16, 3-4 en De Schryver, ‘De eruditie’, 47). 
147 Stephen Bann wijst in een opstel bijvoorbeeld op het fetisjisme van antiquarische verzamelaars. Via 
objecten kwam het verleden namelijk tot hun ‘senses’, in het bijzonder tot hun proef- en reukzin. Dat 
laatste is natuurlijk wat ook Marcel Proust in A la recherche du temps perdu schreef over de geur van 
madeleines, die jeugdherinneringen terugbracht. (Stephen Bann, ‘Clio in part: on antiquarianism and 
the historical fragment’, in: Idem, The inventions of history. Essays on the representation of the past 
(Manchester / New York: Manchester University Press, 1990) 100-121). In deze zintuiglijke band die 
er kan bestaan met resten uit het verleden is de antiquaar overigens niet noodzakelijk tegengesteld aan 
de historicus. Diens historische interesse is in het beste geval immers gebaseerd op een zintuiglijke of 
lichamelijke ‘historische sensatie’, die meestal opgewekt kan worden door voorwerpen uit het verleden. 
Het meest bekend is de beschrijving van zulk een sensatie door Johan Huizinga, maar ik vond die voor 
het eerst en met veel plezier verwoord in Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, De vreugden van 
Houssaye. Apologie van de historische interesse, Historische reeks (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 
1992), met name, ook over Huizinga, 15-25 en 111-115. 
148 Langereis, Geschiedenis als ambacht. 
149 Friedrich Nietzsche, Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven. Tweede traktaat tegen de 
keer (Groningen: Historische Uitgeverij, 1994 (1874)) met name 38. 
150 Vergelijk met Ann Rigney, Literatuur als herdenking (Amsterdam: VU Boekhandel/Uitgeverij, 
2001). 
151 Hildebrand, Camera obscura, W. van den Berg, H. Eijssens, J. Kloek en P. van Zonneveld, eds. 
Delta (Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1998) dl. 1, 77. 
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met de antiquaren die hierna zullen figureren, maar toch geldt in dit werk niet hun 

karikatuur en evenmin het negatieve oordeel over hen.  

Het gaat wél om de geleerde houding tegenover het verleden met de vier 

genoemde kenmerken. Het antiquarisme bestond immers ook los van de karikatuur, in 

geleerde praktijken als de tekstbezorging. Het was in die zin een realiteit en verbond 

als een taaie praxis de twee ruimere filologisch-historische denksystemen die 

Leerssen en Grafton schetsen. De lange lijn van het antiquarisme hield de traditie van 

de Leidse filologie in leven, ondanks alle veranderingen die het Europese literaire 

historisme meebracht, en bewijst het bestaan van wat Tollebeek een ‘tijdloze 

geleerdencultuur’ noemt, of Willem Otterspeer ‘de traagheid van het denken’.152  

Was Bilderdijk met zijn Ossianvertalingen dan ook een antiquaar? Ja en nee. 

Zoals veel andere editeurs paste hij wel in de nieuwe literair-historistische trant, maar 

kon hij antiquarische gewoonten niet afschudden. In Bilderdijks Fingal zijn de 

discontinuïteiten die het literaire historisme ook voor het Nederlandse editievak 

betekende, te herkennen. Bilderdijk zag immers de politieke betekenis van de oude 

tekst in een nieuwe tijd. Hij zag hoe het Schotse land van Macpherson door het 

Engelse bestuur overheerst werd, hij zag ook het verfranste Holland en hij geloofde 

dat oud, onvermengd Keltisch bloed beide landen verenigde.153 Die verwantschap en 

het gemeenschappelijke, maar vergeten Keltische verleden maakten het voor 

Bilderdijk niet alleen mogelijk om zich, als balling van een hem vijandig en 

nieuwerwets regime, te vereenzelvigen met de held Fingal,154 maar overtuigden hem 

ook van de noodzaak om op te treden als tekstbemiddelaar tussen toen en nu. Ossians 

Fingal was immers een fragment van die epische geschiedenis die beterschap moest 

brengen – bovendien een dat schoonheid bezat.155 Op die manier droeg Bilderdijk met 

zijn Ossianvertaling dus bij aan het Nederlandse literaire historisme. 

                                                 
152 Tollebeek omschrijft zo het ideaal van enkele leden van het Belgische historische tijdschrift 
Messager des sciences historiques in de negentiende eeuw, waarvan ook hij de ontwikkeling bestudeert 
aan de hand van Momigliani’s onderscheid tussen antiquarian en historian: Jo Tollebeek, 
‘Geschiedenis en oudheidkunde in de negentiende eeuw. De Messager des sciences historiques’, 
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 113 (1998) 23-55, 49. 
Willem Otterspeer beschreef in de genoemde termen de weinig revolutionaire verhouding tot de 
geleerde traditie van Caspar Reuvens (1793-1835), hoogleraar archeologie in Leiden en conservator 
van het Archeologisch Kabinet aldaar, ondanks de revolutionaire tijd waarin hij leefde. Dat deed hij als 
opponent van het proefschrift van Mirjam Hendrina Elisabeth Hoijtink, Caspar J.C. Reuvens en de 
Musea van Oudheden in Europa (1800-1840) (Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 
2009) (verdedigd op 19 maart 2009, te Amsterdam). De verhouding van Reuvens tot de geleerde 
traditie is in grote mate vergelijkbaar met die van de Fries-Nederlandse filoloog Joast Hiddes 
Halbertsma, zoals blijkt uit het proefschrift van Alpita de Jong, Knooppunt Halbertsma: Joast Hiddes 
Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over 
wetenschap en over de samenleving (Hilversum: Verloren, 2009). 
153 Over de Ossianvertaling in het grote Hollands-Schotse verband: Van Eijnatten, Hogere sferen, 480-
486. 
154 Ibidem, 242 en 244. 
155 Over de vraag of Fingal een klassiek epos was en schoonheid bezat, ging Bilderdijk in debat met 
Hugh Blair (Bilderdijk, Fingal, dl. 2, 85-150), een Schotse predikant, editeur van Shakespeare en grote 
verdediger van de authenticiteit van Macphersons vondst.  
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Tegelijk verried hij in zijn Fingal ook aanhankelijkheid aan het oudere 

Nederlandse antiquarisme. Dat wordt duidelijk wanneer hij de twijfels over de 

authenticiteit van het epische gedicht bespreekt. Bilderdijk achtte ‘een wijdloopig 

onderzoek [...] over het geen in dit Dichtstuk echt of onecht is, met opnoeming van al 

wat men voor een tegen zou kunnen laten gelden’,156 niet nuttig, maar hij somde wél, 

zoals gezegd, de mogelijke bewijzen van echtheid op, om die in te zetten tegen de 

hatelijke praktijken van rechtsgeleerden. Wat meer is, hij noemde het oude kwaad bij 

naam. Hij keerde zich tegen een grote scepticus van Ossian: Samuel Johnson. 

Bilderdijks bezwaren betroffen niet alleen de geringe kennis van het oude Engels van 

de ‘halfgeleerden, dorren, en in der daad dommen JOHNSON’,157 ook niet enkel zijn 

Engelsheid die zo tegengesteld was aan het Schots-Hollandse bloed. Er was meer: het 

stoorde Bilderdijk vooral dat Johnson bleef twijfelen aan oude teksten en zich niet van 

de mogelijkheden van de filologie bediende. Voor ‘dezen zoogenaamden Critic’ 

waren beweringen kennelijk gratis en waren de sinds eeuwen vereiste historische 

bewijzen niet nodig – ‘want stout spreken is het geen in Engeland voor bewijzen 

doorgaat’.158 Het ergerde Bilderdijk kortom dat Johnson ‘er zich veel op te goed deed, 

in dit vak een soort van Harduinus te spelen’. 159  Het pyrronisme van Hardouin 

dreigde kennelijk nog steeds en wekte in Bilderdijk de antiquarische filoloog.  

De antiquaar in Bilderdijk bestond dus naast de literair-historische filoloog en 

hierna zal blijken dat dat bij de meeste editeurs zo was. Voor Bilderdijk was het in 

ieder geval niet de laatste keer dat hij in een literair-historistische competitie onder 

filologen trad en daarbij nationaliteit en geleerdheid of onkunde aan elkaar gelijk 

stelde, maar evenmin de enige keer dat hij de verworvenheden van de Nederlandse 

filologische traditie in herinnering bracht, die begonnen was met de door hem van 

jongsaf bewonderde Janus Dousa sen. , de Hollandse variant van de klassieke strijder-

dichter.160 

 

 
156 Ibidem, dl. 2, 88. 
157 Ibidem, dl. 2, 77. 
158 Ibidem, dl. 2, resp. 80 en 79. 
159 Ibidem, 79. 
160 Van Eijnatten, Hogere sferen, 30 en 34. 
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KLAAS KOLIJN,   

DE  MONNIK ZONDER HANDSCHRIFT  

Tussen de klassieke filologie van de zeventiende-eeuwse Leidse academie en het 

literaire historisme van de negentiende-eeuwse Nederlandse staat bevond zich Klaas 

Kolijn. Van Kolijn werd rond 1700 aangenomen dat hij in de twaalfde eeuw in de 

abdij van Egmond een Hollandse kroniek geschreven had, maar in de jaren 1770 

bleek hij een recenter verzinsel te zijn. Dit tweede inleidende hoofdstuk stelt de 

kwestie-Kolijn centraal. Dat gebeurt hier omdat het een punt is waarop het 

filologische en het literair-historistische interpretatiekader van dit proefschrift elkaar 

raken. 

Dat is in twee opzichten het geval. Ten eerste speelt de affaire-Kolijn zich af in 

de achttiende eeuw, de korte periode waarin beide interpretatiekaders, die ik in het 

vorige hoofdstuk uitvoerig voorstelde, elkaar chronologisch overlappen. Maar er is 

meer: beide kaders erkennen de stuwende kracht die van vervalste teksten kan 

uitgaan. Voor Grafton is dat duidelijk: vervalste oude teksten staan volgens hem 

telkens aan het begin van epistemologische en methodologische veranderingen in de 

wetenschappelijke geschiedenis die hij van de filologie schrijft. Vervalsingen zijn niet 

minder belangrijk bij Leerssen. Voor hem is een vervalste oude tekst, zoals de 

gedichten van Ossian, de uiting bij uitstek van de kracht die van het literaire 

historisme uitging, een kracht die zich niet tot de filologie, zelfs niet tot de kunst en 

cultuur beperkte. Er was immers een vloeiende overgang tussen de geleerde invulling 

van het literaire historisme, die van de verzamelaars van volksverhalen en editeurs 

van de oudste epische fragmenten, en de creatieve invulling ervan, die van dichters en 

architecten. Leerssen zegt inderdaad zelf dat te midden van edities, bewerkingen, 

vertalingen, ontdekkingen, hergebruik, creatie en vervalsingen de grens tussen echt en 

onecht moeilijk te ontwaren was: ‘there was a blurred division between genuine 

material, manipulated material, rank forgery and even practical jokes’. 1  Grappen 

zullen in het intermezzohoofdstuk nog aan bod komen, hier gaat het om het 

belangrijkste voorbeeld van die vaagheid en valsheid van het literaire historisme in 

Nederland: Klaas Kolijn.  

                                                 
1 Leerssen, ‘Ossian’, 116, met voorbeelden. Ook elders noemt hij voorbeelden, die hij beperkt tot ‘deze 
decennia’ rond 1830: Leerssen, De bronnen van het vaderland, 104-105 en haasje. 
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Het juiste belang van deze mystificatie zal duidelijk worden in de loop van de 

komende drie delen. Daarin zal ik de geschiedenis van de Nederlandse letterkundige 

tekstbezorging chronologisch uiteenzetten. Er zal blijken dat het editievak blijvend 

over zichzelf sprak in termen van vervalste teksten en meer in het bijzonder van 

Kolijn. In de komende delen zullen dus de twee interpretatiekaders en de verklarende 

kracht van de tekstvervalsingen getoetst worden aan het geval van de Nederlanden. 

Daarvóór is het nodig Kolijn voor te stellen. In dit hoofdstuk zal het evenwel niet 

zozeer over Kolijn en zijn kroniek gaan, zoals in de inleiding ook de zaak-Ossian op 

zich niet is uitgespit. Voor de juiste toedracht rond Kolijn baseer ik me immers 

volledig op al verricht onderzoek.2 Wél zal het hier gaan over de weerklank die Kolijn 

in publieke debatten kreeg, om zo zicht te krijgen op geleerde ontwikkelingen die de 

whodunit overstijgen. 3  Opnieuw geldt dat die ontwikkelingen nog uitvoeriger en 

gedetailleerder zullen worden besproken in de drie komende delen. 

Voor alle duidelijkheid: Klaas Kolijn bestond niet. Toch leek hij een kroniek 

van de Hollandse graven geschreven te hebben, rond 1170 en die leverde ook een 

beeld van zijn auteur op: hij moest een broeder uit de abdij van Egmond geweest zijn. 

De kroniek was de aandacht van geleerden waard, want ze was geschreven in de 

volkstaal en schijnbaar meer dan een eeuw eerder dan die van Melis Stoke, tot dan de 

oudst bekende Hollandse chroniqueur en ook een Egmondse monnik. Er werd 

beweerd dat Kolijn later verloren gegane teksten in runenschrift en Germaanse 

bardenzangen uit de bibliotheek van zijn klooster had gebruikt. Hij had dus een 

uitzonderlijk goed zicht op de vroegste geschiedenis van het graafschap Holland en op 

de daden van de eerste graven. Bij Kolijn waren dus de meest oude zaken te lezen, die 

hij uit onbeschikbare bronnen of zelfs uit eerste hand kende, en die hij in een taal 

beschreef die ouder en zuiverder was dan tot dan toe bekend. De kroniek van Kolijn 

beantwoordde met andere woorden perfect aan wat antiquarische filologen in de 

Nederlanden al decennialang zochten. Te perfect. 

 Kolijn dook plots op rond 1700 en verdween weer in 1777. Zijn tekst kwam in 

het begin van de eeuw in de geleerde handen van Cornelis van Alkemade, een 

verzamelaar van oudheden, die in 1699 de kroniek van Stoke had bezorgd.4 Vlak na 

het verschijnen daarvan werd hem een afschrift van de kroniek van Kolijn 

aangeboden, door een anonieme verkoper, via de bemiddeling van een Rotterdamse 

boekhandelaar. Enkel tegen contante betaling kon hij de tekst bemachtigen en dan ook 

                                                 
2 De bestaande historiografie over Kolijn bespreek ik in de volgende paragraaf, vanaf blz. 63. 
3 Met een vergelijkbaar doel wees ook Auke van der Woud al op de kroniek van Kolijn, in een verder 
breed panorama over geleerde veranderingen na 1750: van der Woud, De Bataafse hut, 107. 
4 Cornelis van Alkemade, Hollandse jaar-boeken of rijm-kronijk van Melis Stoke. Behelsende de 
geschiedenissen des lands, onder de princen van het eerste huis, tot den jare 1305. Met de afbeeldingen 
van alle de Hollandse graven, geschetst naar de aaloude schilderyen der Karmeliten te Haarlem. 
Nevens verscheide egte bylagen, betreffende de ware toestand der geschillen, tussen Graaf Floris de V, 
en de Hollandse Edelen. Mitsgaders de beeldenisse van Heer Gerard van Velsen; en andre oude 
Frayigheden, noit te voren in ’t ligt gebragt. Alles met noodige uitleggingen opgehelderd (Leyden: By 
Johannes du Vivie, en Isaak Severinus, 1699). 
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nog alleen een afschrift ervan. Van het perkamenten origineel zou de verkoper later 

beweren dat het verloren gegaan was in de Spaanse Successieoorlog, waarin hij 

gediend had. Veel leek er toen al op te wijzen dat Kolijns kroniek een vervalsing was 

en in de jaren zeventig werd de tekst inderdaad ontmaskerd. Toen hij in 1772 de 

kroniek van Stoke bezorgde, vergeleek de filoloog Balthasar Huydecoper diens werk 

met dat van Kolijn. Kolijn was in zijn oordeel een ‘jonge Bedrieger, die, zynen 

gladden kin met een’ gemaakten gryzen baard bedekt hebbende, meende gehoord te 

zullen worden als een Oud man; even als de Ezel die een Leeuwenhuid aangedaan 

hadt’.5 Kort daarna, in 1777, zette ook historicus Jan Wagenaar zijn argumenten van 

wantrouwen op een rij in een verhandeling voor de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde. Hij herriep het vertrouwen dat hij eerder had uitgesproken in zijn 

Vaderlandsche historie (1749-1759) en ook hij besloot dat Kolijn een oplichter moest 

zijn.6 

 

 

Vervalsingen, antiquarisme en de sociale constructie van waarheid 

Driekwart eeuw lang heeft in de geesten van tekstgeleerden een man geleefd die niet 

bestond. Tweehonderd jaar na zijn wraking stelde medisch historicus Van Lieburg 

vast wie zich achter Kolijns monnikenmasker verscholen had: Reinier de Graaf, de in 

geldnood verkerende zoon van de beroemde Delftse medicus met dezelfde naam.7 

Behalve de vraag wie er achter de vervalsing zit, dringt zich ook de vraag op waarom 

een vervalsing zo lang onherkend kon blijven en pas na ruim zeventig jaar ontmaskerd 

werd. Het antwoord op die laatste vraag zal ik hierna proberen te zoeken in de eisen 

die gesteld werden aan zekere kennis op de verschillende momenten dat Kolijn in het 

openbaar ter sprake kwam. Dat waren eisen die in de filologie golden, maar ook 

daarbuiten. 

Die vraag naar het waarom van Kolijns succes werd al op verschillende 

manieren beantwoord. De historisch taalkundige Roland de Bonth verklaart het succes 

                                                 
5 B. Huydecoper, Rijmkronijk van Melis Stoke met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen, 3 
dln. (Leyden: Johannes le Mair, 1772), dl. 1, 149. 
6 Zie hierna, vanaf blz. 90. 
7 M. J. van Lieburg, ‘Reinier de Graaf (1674-1717) en de Rijmkroniek van Klaas Kolijn’, 
Documentatieblad, 37 (1977) 4-25. Ook al eerder werd de vraag naar de dader gesteld, maar niet op 
Van Lieburgs gedocumenteerde manier beantwoord: G. D. J. Schotel, Leven, gedrukte werken en 
handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling (Breda: Sterk, 1833); J. W. 
Muller, ‘Over historische en literaire namaak’, De tijdspiegel, 69 (1912) 221-260; C. J. van Poelje, ‘De 
rijmkroniek van Klaas Kolijn’, Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, 31 (1916) 149-
154; en G. A. Lindeboom, ‘Reinier (Regnerus de Graaf II) en een valse geschiedbron’, Aere Perennius, 
18 (1975) 16-17. Een levensdicht over een zekere Klaas Kolijn, dat bewaard wordt in de 
Universiteitsbibliotheek van Leiden, handelt over een echte Klaas en heeft niets met deze vervalsing te 
maken: Vinc Loosjes, Het leven en doorluchtig bedrijf van den eerzamen Klaas Kolijn, in XI Liederen 
bezongen bij zijn Huwelijk, op St. Theotimus, in 1836, een dag na de toenadering van Venus tot Luna 
gesloten ([S.l.], 1836). 
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van de vervalsing onder de filologische ‘dilettanten’ van de achttiende eeuw uit een 

reeks gebreken. Zij beschikten niet over oude handschriften, die verborgen waren in 

privé-verzamelingen, en ook niet over goede bibliografieën of een woordenboek van 

het Middelnederlands. Maar ook zelf vertoonden zij een ‘gebrek aan een kritische 

instelling ten aanzien van de gebruikte bronnen’ en werden zij ‘gedreven door een 

flinke dosis vaderlands gevoel’. Dat alles vertroebelde hun zicht. In contrast daarmee 

benadrukt De Bonth de verdiensten en de oorspronkelijkheid van Huydecoper, de 

onthuller van Kolijns vervalsing.8 Ook boekhistoricus Piet Buijnsters diagnosticeert 

naar aanleiding van Kolijn ‘twee formidabele handicaps’ in de achttiende-eeuwse 

filologie: het ontbreken van een boekverzameltraditie en een ‘gebrekkig bibliografisch 

instrumentarium’.9 Er lijkt echter meer aan de hand dan enkele gebreken die door de 

filologie uit de tijd van het literaire historisme verholpen zouden worden. Er is in 

tegenstelling daarmee een antwoord mogelijk dat de vakgeschiedenis minder 

beoordeelt en het meer kadert in de historische context.  

Meer gecontextualiseerde antwoorden kunnen gevonden worden in 

verschillende hoeken: in de geschiedenis van de filologie en het antiquarisme, zoals 

die geschetst is in het vorige hoofdstuk, maar ook in de geschiedenis van de 

epistemologie. Vanuit tekstkritisch oogpunt kan het luiden dat de ontmaskering pas zo 

laat kwam omdat de antiquarische onderneming om over oude zaken tot zekere kennis 

te komen nog in volle gang was. Dat bleek in het vorige hoofdstuk al, in het bijzonder 

voor de geschiedenis van Holland geef ik Frans van Mieris de Jongere als voorbeeld, 

die nog tussen 1753 en 1756 een belangrijk en Groot charterboek der Graaven van 

Holland publiceerde in en 1759 zijn Handvesten, privilegien, octroyen, rechten en 

vryheden, [...] der stad Leyden.10 Het is slechts één voorbeeld van de voortzetting van 

het kritische werk over de Hollandse mythes en vroegste geschiedenis dat rond 1600 

door onder anderen Janus Dousa en Petrus Scriverius in gang gezet was. Het is dan 

ook in die traditionele aandacht voor de ‘geschiedenis in de verdichting’ dat de 

Groningse historicus Waterbolk in 1960 de verklaring vindt voor het succes van 

Kolijn onder de tekstgeleerden: de aandacht voor volksverhalen en bardenzangen 

opende, ondanks de kritische geesten van Dousa en Scriverius, de deur voor 

fantastische geschiedschrijving als die van Kolijn. Hij noemt dat ‘een problematiek’, 

maar gelukkig was de Hollandse geschiedschrijving ‘er weer boven uitgekomen, daar 

men een Dousa en Scriverius in Wagenaar en Huydecoper vond’.11 De kwestie rond 

                                                 
8 Roland de Bonth, ‘Een oud man of een jonge bedrieger. Balthazar Huydecoper en de rijmkroniek van 
Klaas Kolijn’, Madoc, 7 (1993) 36-46, 38-39. 
9 P.J. Buijnsters, ‘Kennis van en waardering voor Middelnederlandse literatuur in de 18de eeuw’, 
Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, 16 (1984) 39-58, 43-44. 
10 E. O. G. Haitsma Mulier, ‘Frans van Mieris en de geschiedbeoefening in het achttiende-eeuwse 
Nederland’, in: E.K. Grootes en J. den Haan (red.) Geschiedenis godsdienst letterkunde. Opstellen 
aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van 
Amsterdam (Roden: Nehalennia, 1989) 200-207, Huussen Jr., ‘Het plakkaatboek’. 
11 Waterbolk, ‘Reacties op het historisch Pyrrhonisme’, 95 en 100. 
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Kolijn speelde zich dus af in een tijd en in een streek waarin het pyrronisme de 

gevoeligheid voor het fictieve element in oude teksten wel had verhoogd, maar het 

antiquarisme er steeds meer in slaagde geleerd weerwerk te bieden. 

De twijfel aan de zekerheid van kennis was echter niet tot tekstkritiek of tot 

erudiete geschiedvorsing beperkt; de twijfel was algemeen. De wetenschapshistorica 

Daston beschrijft hoe er al voor 1700 in de epistemologie een denkwijze ontstaan was 

die een enkelvoudig schema van waarheid en onwaarheid verliet en zich bediende van 

graden van zekerheid, van mogelijkheid, waarschijnlijkheid, waarachtigheid. Dit 

probabiliteitsdenken vond zijn oudste oorsprong en meest voor de hand liggende 

toepassing in de kansberekening bij gokspelen, maar werd minder vrijblijvend 

wanneer het in de zeventiende eeuw uitgediept werd door verzekeraars voor 

zeereizen, in het vaststellen van mirakels en in de rechtspraak. In al deze sectoren was 

de onmogelijke kenniszekerheid storend – of het nu over het aantal ogen vóór de 

worp, een behouden aankomst van de vracht of over de waarde van een getuigenis 

ging. Die onzekerheid kon, zoals in de erudiete geschiedvorsing, gepareerd worden 

door het zoeken naar meer kennis, maar ook door een kwantificering van het 

zekerheidsgehalte. Na 1700 schreven wiskundigen, opnieuw vaak in Frankrijk, 

formules uit om de zekerheid van een oordeel vast te kunnen stellen. Die pogingen 

waren echter nooit vrij van tegenspraak en bleken volgens critici altijd pogingen om 

met cijfers te rechtvaardigen wat algemeen als een redelijke zekerheid of een redelijk 

oordeel gold.12 Gekwantificeerd probabiliteitsdenken bevestigde met andere woorden 

een norm van redelijkheid die vooral moreel was; epistemologische twijfel kon, zo 

analyseert Daston, enkel geneutraliseerd worden in de sociale realiteit.  

Een gelijksoortig inzicht bracht de wetenschapshistoricus Shapin ertoe te 

spreken – in meer controversiële bewoordingen – over de ‘sociale geschiedenis van de 

waarheid’. Ook hij beschrijft de sociale rechtvaardiging van zekere kennis: geldige 

natuurwetenschappelijke waarheidsaanspraken konden in het zeventiende-eeuwse 

Engeland enkel komen van gentlemen, die met hun wetenschap dus een sociaal ideaal 

bevestigden.13 Dit inzicht doet vermoeden dat niet enkel geleerde onzekerheid, maar 

ook sociale processen de twijfel die Kolijn gezaaid had, zo lang in leven hielden. 

Kennis van het verleden moest met andere woorden niet alleen door betrouwbare 

bronnen gewaarborgd worden, maar ook door betrouwbare geleerden. Eruditie moest 

ook fatsoenlijk zijn. 

Aan de hand van de vervalste Kolijn worden in dit hoofdstuk de beide 

aspecten van de epistemologische vereisten, het antiquarisme en de sociaal bepaalde 

waarheid, besproken voor de Nederlandse tekstgeleerdheid in de achttiende eeuw. Dat 

het antiquarisme ook in Nederland en ook voor het inlandse verleden werd ingezet 

                                                 
12 Lorraine Daston, Classical probability in the Enlightenment ([Princeton]: Princeton University Press, 
[1988]), 3-48 en 296-369. 
13 Steven Shapin, A social history of truth. Civility and science in seventeenth-century England, Science 
and its conceptual foundations (Chicago / London: The University of Chicago Press, [1994]). 
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tegen het historische pyrronisme zal blijken uit de volgende paragraaf. Daarin zal ik 

de valse Kolijn plaatsen in de onderzoeksvragen waartussen hij rond 1700 opdook. In 

de tweede paragraaf zal ik nagaan welke geleerde en morele normen er rond 1745 

moesten gelden voor een betrouwbare tekst en voor een betrouwbare tekstbezorger. 

Tenslotte zal ik bij beide epistemologische aspecten twee andere aspecten voegen, die 

de Nederlandse variatie op de klassieke filologie een eigen karakter geven. In de jaren 

1770 leidden nieuwe taalkundige kennis en nieuwe plaatsen van kennisproductie 

immers tot de ontmaskering van Kolijn, zoals uit de laatste paragraaf zal blijken.  

Het zal blijken dat Nederlandse tekstgeleerden niet enkel geleerden waren die 

de eeuwige procedure van vervalsing en kritiek herhaalden; ze waren ook niet enkel 

de aankondigers van het latere succes van de nationale filologieën; ze waren niet de 

tussenfiguren met de vele gebreken. De volkstaalfilologie in Nederland had 

daarentegen ook een eigen dynamiek. Die hield natuurlijk een specifieke onderwerp 

in, de vaderlandse taal en geschiedenis, waarover Kolijn nog meer leek te kunnen 

leren dan Melis Stoke. Verder hield die ook een eigen epistemologische oerkwestie in, 

die van Kolijn, en een bijzondere sociale setting, die van de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde. Dat alles zal duidelijk worden in de komende delen; na 

dit hoofdstuk zal alvast duidelijk zijn dat de filologische aandacht voor Kolijn bijna 

altijd samen ging met aandacht voor de onvervalst oude kroniek van Melis Stoke. 

Diens kroniek werd immers in 1699 uitgegeven door Van Alkemade, het eerste 

slachtoffer van Reinier de Graaf, én in 1772 door een van zijn critici, Huydecoper.14 

Dat lijkt erop te wijzen, zoals Stoke-editeur Burgers ook suggereert, dat Kolijn en 

Stoke samen de kern van de achttiende-eeuwse Nederlandse tekstkritiek uitmaakten.15 

Kolijn en Stoke, vals en echt waren ook in de Nederlandse volkstaalfilologie twee 

gezichten aan weerszijden van hetzelfde hoofd. 

 

 

                                                 
14 Al lang voor de zaak-Kolijn was Stoke bekend en in sinds 1591 al in druk beschikbaar (Henric 
Laurensz. Spieghel, Hollandtsche Riim-Kroniik inhoudende de gheschiedenissen der Graven van 
Hollandt tot het Jaer M. CCC. V. door enen wiens naeme noch onbekent is / voor 286. jaren 
beschreven. Met een voorrede des Edelen E. Jonkh. Jan vander Does / Here tot Noordtwyk / Register-
meester van Hollandt. Hier is noch by gevoeght de moort van Graef Floris / ende Gherrit van Velsens 
wedervaren / zangs gewijs (T’Amstelredam: Barendt Adriaensz., 1591)). Een nieuw fragment uit zijn 
kroniek was nog terug te vinden als bijvoegstel achter Petrus Scriverius, Het oude Goutsche 
chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Door de Heer Petrus Scriverius, op nieus 
oversien en verbetert. Als mede met een byvoeghsel en toet-steen vermeerdert. Met der graven 
afbeeldinge in ’t Kooper verçiert (t’Amsterdam: By Ian Hendricksz Boom, Ioost Pluymer, en Casparus 
Commelijn, 1663), 251-252. Daarin was voor het eerst Stokes naam te lezen. 
15 Burgers, ‘De constructie van het verleden. De Hollandse visie op de Middeleeuwen van de zestiende 
tot de achttiende eeuw en de centrale plaats daarin van de Rijmkroniek van Melis Stoke’. Vergelijk 
hierna ook met het derde hoofdstuk. 
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De vroegste geschiedenis van Holland in druk (1709-1719) 

De kroniek van Klaas Kolijn verscheen in 1709 voor het eerst in het openbaar. Tot 

dan had ze enkel in privé-correspondentie gecirculeerd: Reinier de Graaf wendde voor 

een afschrift gemaakt te hebben van een origineel en zond dat naar Cornelis van 

Alkemade; die zond daarvan weer een afschrift naar Antonius Matthaeus, klassiek 

filoloog en hoogleraar in de rechten in Leiden. Dat tweede afschrift werd na 

Matthaeus’ dood openbaar verkocht en kwam in handen van Gerardus Dumbar, de 

oudheidkundig geïnteresseerde stadssecretaris van Deventer. Matthaeus en Dumbar 

brachten binnen één decennium tijd de tekst in druk, tweemaal in een 

bronnenverzameling met de titel Analecta. Matthaeus nam in 1709 slechts enkele 

regels op, Dumbar in 1719 de integrale tekst.16 Die laatste besteedde daarbij evenmin 

als Matthaeus veel woorden aan de tekst, de taal, de auteur of de inhoud ervan. Welk 

belang de tekst kon hebben, werd echter wel duidelijk uit twee verzamelingen waarin 

hij opdook. 

Eruditie over de graven van Holland 

De recentelijk opgedoken tekst trok wel de aandacht van oudheidkundigen, maar zij 

besteedden er niet veel uitgebreide beschouwingen aan. Toch valt hier en daar af te 

leiden welk belang Matthaeus en Dumbar aan de tekst van Kolijn hechtten. 

Belangwekkend was in de eerste plaats de ouderdom ervan. Matthaeus en Dumbar 

waren het daar onderling over eens. Dumbar noemt ‘het werkje zeer zeldzaam en zeer 

oud, dat met reden en terecht gerekend moet worden tot de eerste en beste schrijvers 

over Hollandse zaken’.17 De ouderdom rechtvaardigde de publicatie ervan, of toch 

van excerpten. Maar tegelijk vermeldden Matthaeus en Dumbar ook steeds dat die 

oude tekst, in tegenstelling tot andere teksten, nog nooit gedrukt was. De combinatie 

van die ouderdom met de ongedrukte toestand wekte hun ontevredenheid. Matthaeus 

noemt Kolijn ‘een oude auteur, die tot nu toe nog niet bekeken is, maar die, naar ik 

meen, ouder is dan de overigen, hoeveel er tot nu ook maar te voorschijn zijn 

gekomen’. Vooral omdat Kolijn ouder was dan Stoke, verdiende hij een editie. Na een 

                                                 
16 Antonius Matthaeus, ‘[Dedicatio]’ Veteris ævi analecta seu Vetera aliquot monumenta quæ hactenus 
nondum visa (Leiden: Sebastiaan Schouten, 1709) fol. *2r-***5/2v en Gerard Dumbar, ‘Rym-kronyk, 
van ouds genaamt het geschichte historiael-rym, der eerste graaven van Holland van broeder Klaas 
Kolyn, monnik van Egmond. Geschreeven omtrent het jaar MC.LXX.’ Reipublicæ Daventriensi ab 
actis, analecta, seu Vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta (Deventer: Johannes van 
Wijk, 1719) 245-286. 
17 Bij Matthaeus: ‘Vetus adhuc Auctor est, & qui hactenus nondum visus, sed qui ceteris quotquot 
prodierunt adhuc vetustior est, ut puto’ (Antonius Matthaeus, Veteris ævi analecta seu Vetera aliquot 
monumenta quæ hactenus nondum visa, 10 dln. (Leiden: Sebastiaan Schouten, 1698-1710), dl. 9, **5r-
v, vertaling JR) en bij Dumbar: ‘Opusculum perrarum ac antiquissimum, interque primos ac optimos 
Rerum Hollandicarum Scriptores jure merito annumerandum’ (Gerardus Dumbar, Reipublicæ 
Daventriensi ab actis, Analecta, seu Vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta, 3 dln. 
(Daventriae: Apud Johannem van Wyk, 1719-1722), dl. 1, fol. *4/2r, vertaling JR). 
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citaat van enkele regels riep Matthaeus dan ook de ‘zeer nauwgezette naspeurder van 

zulke oudheden Cornelis van Alkemade’18 er toe op om een editie te maken, want die 

zou het nageslacht hem ‘eeuwig verplichten’. De ouderdom van Kolijn was voor 

Matthaeus in 1709 reden voor die oproep, voor Dumbar om er in 1719 gehoor aan te 

geven. 

 Ook inhoudelijk was Kolijn belangwekkend: zijn getuigenis was Matthaeus en 

Dumbar van nut in een antiquarische discussie. Hoogleraar Matthaeus gebruikte hem 

als argument in een tijdrekenkundig betoog over het juiste beginjaar van de regering 

van de Hollandse graven. Als het begin van die regering gold het moment waarop de 

West-Frankische koning aan de toekomstige graaf Dirk I enkele gronden rond de kerk 

van Egmond schonk, de plaats waar Dirk als graaf een klooster zou stichten. 

Vaststellen waar precies de grafelijke geschiedenis begonnen was, was ook voor 

Dumbar moeilijk, zelfs vaststellen of het om een Theodericus of om Karel de 

Eenvoudige ging. De pas ontdekte Kolijn sprak daarin immers de al langer bekende 

Stoke tegen. Dumbar liet de antiquarische discussie onbeslist en stelde een oordeel 

erover uit.  

Overigens was Kolijn ook gewoon een plezier om te lezen. Dumbar had zich 

eerder voorgenomen ‘enige geschriften, die handelen over de oorsprong, de groei en 

de ondergang van het klooster en het generaal kapittel van Windesheim, sommige op 

perkament, andere op beschreven papier’, uit te geven. Dat plan liet hij varen om in de 

plaats daarvan Kolijns tekst te laten drukken, omdat de lezers door de oude 

rijmkroniek ‘niet door afkeer vervuld zouden worden’.19 Echte ouderdom moest hier 

dus wijken voor namaakouderdom. Het in de inleiding aangehaalde procédé dat 

Grafton voor goede vervalsers schetst, namelijk dat zij authentieke ouderdom moeten 

combineren met ouderdom die hun eigen tijd verwacht (en kan behagen), blijkt hier 

voor Reinier de Graaf succesvol.20 Hoewel het vermijden van verveling bij de lezer 

vermeldenswaard was, bleef de belangrijkste reden voor een editie van Kolijn toch 

diens ouderdom, het doel chronologische precisie over de oudste Hollandse graven. 

De vroegste geschiedenis van Holland was voor Matthaeus en Dumbar in de 

eerste plaats een geleerde aangelegenheid, met evenveel nauwgezetheid bespraken ze 

elders in hun Analecta de vroegste geschiedenis van nog andere eigen streken. Ook 

andere teksten gaven immers, net als Kolijn, aanleiding tot tijdrekenkundige 

vraagstukken. In zijn uitgave van de Kroniek van Oost-Friesland van Eggeric 

Beninga, die het volledige, dikke zevende volume van zijn Analecta uitmaakt, licht 

                                                 
18 ‘diligentissimus ejusmodi antiquitatum indagator Cornelius ab Alckemade’ (Matthaeus, Veteris ævi 
analecta, dl. 9, fol. **5v, vertaling JR). 
19 ‘Constitueram hisce adjungere scripta nonnulla, de originibus, incrementis, ac fatis Monasterii & 
Capituli Generalis Windesemensis tractantia, partim in membrana, partim in charta exarata: Ast ne 
tœdio afficerentur Lectores, qui non adeo delectantur Asceticis, mutavi sententiam, ac eorum loco 
ponendum censui Vetus Chronicon Rythmicum [...]’ (Dumbar, Reipublicæ Daventriensi ab actis, 
Analecta, seu Vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta, dl. 1, fol. *4v, vertaling JR). 
20 Zie de inleiding, blz. 45. 
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Matthaeus toe wat het probleem is, en waar hij met zijn geleerde activiteit wat aan wil 

doen. In de dedicatie benadrukt Matthaeus de betrouwbaarheid van Beninga, zeker 

inzake de gebeurtenissen uit zijn eigen tijd, maar hij betreurt dat ook Beninga de 

Friezen liet afstammen van de Trojanen. Bij de passage waarin Beninga die 

afstamming uiteenzette, voegde Matthaeus een voetnoot toe: 

Verzinsels, en niets waars, zowel hier als in het vervolg. De oorsprong 
van de Germanen is volledig duister en onzeker. Ook die van de 
Friezen. Want ook de Friezen zijn Germanen. Ontegenzeglijk is het 
een volk met een zeer oude oorsprong, waarvan ook Tacitus reeds 
melding maakt.21  

Vage verhalen over de oudste geschiedenis van de Friezen duldde Matthaeus niet 

meer, al moest hij tegelijk toegeven dat ook hij het antwoord niet kende. Hetzelfde 

gold trouwens voor de vroegste geschiedenis van de Franse koningen, in een 

commentaar op de kroniek van Johannes a Leydis:  

Of de Fransen eerst een koning of een graaf hadden, is tot nu nog niet 
helder genoeg. Sulpitius Alexander noemt een menigte graven. 
Anderen noemen hen koningen. Sulpitius echter vorsten. En vorsten 
zijn geen koningen.22  

De onzekerheid die ook de opvolging van de eerste Hollandse graven omgaf, was 

slechts een lokale variant in de oudheidkunde – al gaf de komst van Kolijn in dat 

laatste uitzicht op beterschap. Uitzicht, dus ook voor Holland geleerd uitstel.  

Vaag benoemd belang en precisie in dynastieke lijsten en tijdrekenkunde zijn 

in alle delen van beide Analecta te herkennen. De betekenis van die 

bronnenverzamelingen was net zo onuitgesproken als die van Kolijn. Hun 

samenstellers namen geen grote woorden in de mond, zij ontvouwden geen 

indrukwekkende plannen. Maar hun Analecta getuigen toch van een aandacht die nog 

niet heel oud was. Het waren, net als Kolijn, meestal oude teksten en documenten, de 

meeste voorheen ongedrukt. Matthaeus legde een hele reeks kronieken op de pers: 

kronieken van Groningen, Utrecht, Holland, Culemborg, Oost-Friesland en Munster, 

kronieken over de daden van de hertogen van Bourgondië, de heren van Brederode, 

die van Arkel en van de Duitse Orde, over de gebeurtenissen in Vrouwenclooster, in 

het Karmelietenklooster van Haarlem, in een van Werum, van Egmond, van 

Mariengard in Friesland en over verschillende kerken. Hij nam annalen op, naast 

levensbeschrijvingen van abten en lijsten van bisschoppen. Hij drukte protocollen van 

                                                 
21 ‘Fabulæ, & nihil veri, & hic, & deinceps. Germanorum origo obscura plane & incerta. Etiam 
Frisiorum. Nam & Frisii Germani. Gens extra controversiam originis vetustissimæ, & cujus Tacitus 
jam meminit.’ (Matthaeus, Veteris ævi analecta, dl. 7, 10 (noot), vertaling JR). 
22 ‘Franci utrum habuerint primum Reges an Duces nondum adhuc satis liquet. Ducum tantum meminit 
Sulpitius Alexander. Alii Reges eos vocant. Regales etiam Sulpitius. Et Regales non Reges.’ (Ibidem, 
dl. 2, 428, vertaling JR). 
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de Duitse Orde, een Latijns-Griekse woordenlijst en Joannis de Castro’s verslag van 

zijn reis door Arabië. Hij vulde aan met rechtsdocumenten: een brede verzameling 

oude testamenten, een verslag van een Utrechts conclaaf, het commentaar van zijn 

vader Antonius Matthaeus op een codex over het onderpandrecht, het oude 

Overijsselse recht, een leen uit 1484 tussen de bisdommen van Munster en Utrecht. 

En dan ook nog een verzameling geleerdenbrieven, vooral van de klassieke filoloog 

en natuurkundige Johannes Isacius Pontanus, die ook geschiedenissen van Amsterdam 

en Gelderland publiceerde, en van de Hollandse antiquaar Scriverius. Verder ook van 

de Nederlandse paus Adrianus VI, van Grotius, Isaac Casaubon, Constantijn Huygens, 

Justus Lipsius, Ubbo Emmius, Marcus Zuerius van Boxhorn, Gerardus Joannes 

Vossius, Casparus Barlaeus, Johannes Meursius en andere humanisten. 

 Dumbar beperkte zich even weinig. In zijn Analecta waren naast de Hollandse 

kroniek van Klaas Kolijn ook die van Willem Nagge over Holland en die van Rienk 

Fresinga over Friesland, Overijssel, Drenthe, Groningen, de Ommelanden en Lingen 

te vinden. Het leven van enkele broeders van D. Florencius werd opgenomen, net als 

een lijst van hun bezittingen en het verloop van een oorlog tussen Overijssel en 

Gelderland. Ook Dumbar drukte een brief af, van een deken van Xanten aan een 

Utrechtse deken ‘over het conflict tussen geduld en geluk van aartsbisschop Rupert 

van Keulen’, 23  gevolgd door het leven van bisschop David van Utrecht. En ook 

Dumbar gaf vroegere geleerden een plaats op gedrukt papier: hij gaf de Res 

Transisalanae van Hendrik Burman uit. Klaas Kolijn vond zijn plaats dus tussen 

brieven, lijsten, rechtsdocumenten, oude levensverhalen en andere kronieken. Die 

waren door elkaar opgesteld in het Latijn of in de volkstaal. De meeste fragmenten 

kwamen uit de periode tussen de tiende en de vijftiende eeuw, maar andere waren niet 

veel meer dan een eeuw oud. Aan het weinig overzichtelijke geheel dat zo ontstond 

deed de titel van beide werken recht: Analecta, of bloemlezier. Toch hadden de 

talrijke veelsoortige stukken in deze verzameling, inclusief Kolijn, ook een kenmerk 

gemeen, behalve dat ze oud en onbeschikbaar waren en pasten in antiquarische 

discussies: ze bevatten informatie over landstreken in of rond de Noordelijke 

Nederlanden. De Analecta waren verbrokkeld, ze waren papieren kabinetten voor de 

geschiedenis van de eigen streek. 

Die kabinetten waren veelbelovend en verdienden aanzien. Niet alleen paste 

Kolijn in de kennisgolf van het antiquarisme, op gang gebracht om via bijvoorbeeld 

de tijdrekenkunde tot zekere kennis over het oudste verleden te komen en die de 

verbrokkelde vorm van het werk rechtvaardigde. Daarnaast was elke vorm van 

historische interesse gerechtvaardigd. Ook hierover was een uitgebreide 

verantwoording niet nodig, voor Matthaeus en Dumbar volstaat het, er nu en dan een 

                                                 
23 ‘continens conflictum inter patientiam & fortunam Roperti Archiepiscopi Conoliensis’ (Dumbar, 
Reipublicæ Daventriensi ab actis, Analecta, seu Vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris 
facta, dl. 1, 347, vertaling JR). 
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motto aan te wijden. In twee gevallen waren het klassieke wijsheden van Perzische 

koningen en Romeinse keizers over de lessen die het verleden leert: ‘Leer van de 

zaken die vroeger gebeurd zijn; zij zijn immers de beste methode om te leren’24 of  

Niets weten van die zaken, die gebeurd zijn voordat je geboren was, 
dat is altijd kind zijn; maar de gedane zaken uit oude tijden bestuderen, 
de orde van de ouden behouden en de deugd van voorbeelden beseffen, 
dat is roemrijk en bijna goddelijk.25  

Het waren klassieken die zo spraken. Maar daarnaast citeerde Dumbar ook Hermann 

Conring, een zeventiende-eeuwse arts en hoogleraar, geboren in Oost-Friesland, 

student van het Germaanse recht en van oudheden, editeur van Tacitus’ De moribus 

Germanorum en van brieven aan keizer Karel de Grote, politiek filosoof en koninklijk 

adviseur. ‘Onbekendheid met de oude tijd van het vaderland,’ zo citeerde Dumbar 

hem uit een brief aan de dichter en historicus Heinrich Meibom,  

de veronachtzaming om daar zekere kennis van te nemen, zal stellig 
een beperktheid van de jeugdige geest duidelijk maken, althans bij hen 
die de verdienste van de studie nastreven. Wie zou, met een gezonde 
inborst, die tot mannelijke kracht aangewakkerd is, niet verlangen om, 
behalve wat er van onze zaken, als het ware voor de ogen, 
tentoongespreid is, te weten, echter ook de oude zaken van de 
Voorvaderen, of zij nu voorspoedig geweest zijn, of ongunstig?26 

Net als Conring wilde Dumbar het klassieke verleden combineren met dat van de 

eigen streek, om het als leermeester van het heden, te beginnen bij de jeugd, te 

gebruiken. Het gaat niet meer om Perzen, om Troje of om de Romeinse keizers, maar 

om de Friezen, Overijssel en de Hollandse graven. Ook zij verdienen het dan ook dat 

zij herinnerd en bestudeerd worden. Ook Conring gaat immers in die zin verder: 

Een zekere eerbied die nakomelingen verschuldigd zijn aan de 
Voorouders, verplicht er inderdaad toe ditzelfde te doen en verplicht 
ertoe dat we toch, voor zover het kan, de herinnering aan hen van de 

                                                 
24 ‘Discite ex iis, quæ antea facta sunt: / Hæc enim est optima discendi ratio.’ Dumbar licht verder toe 
dat het citaat van de Perzische koning Cyrus is, die het volgens de Griekse geschiedschrijver Xenophon 
vlak voor zijn dood zijn zoon voorhield (Ibidem, dl. 1, fol. [*]v, vertaling JR). 
25‘Nihil earum rerum scire, quæ, antequam nascereris, facta sunt; hoc est semper esse puerum: 
cognoscere vero res gestas memoriæ veteris, ordinem tenere antiquitatum, exemplorumque habere 
notitiam decorum, laudabile, ac prope divinum est.’ Dumbar licht toe dat het citaat van de redenaar 
Cicero is, zoals terug te vinden bij de laatklassieke schrijver Tertullianus (Ibidem, dl. 3, fol. [A]v, 
vertaling JR). 
26 ‘Patriæ antiquitatis ignorantia, ejus certe cognoscendæ negligentia, arguit profecto puerilis animi 
angustias, saltem in iis, qui doctrinæ laudem æmulantur. Quis sanè ingenio, ad masculam vim erecto, 
non desideret, præter ea, quæ rerum nostrarum quasi oculis exposita sunt, vetusta etiam quæque 
Majorum scire, sive prospera, sive adversa fuerint?’ (Ibidem, dl. 2, fol. [*]v, vertaling JR). 
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vergetelheid vrijwaren en dat we de schitterende daden met een altijd 
dankbare ziel doen rondgaan.27 

Uit de citaten die Dumbar zijn werk liet inleiden wordt duidelijk welk doel Dumbars 

tekstbezorging diende: eerbied voor de voorouders, gekoppeld aan een bezorgdheid 

om een opgroeiend nageslacht.  

Bezorgers van teksten en dragers van licht 

Ook anderen dan Dumbar en Matthaeus vonden die erudiete aandacht voor het 

verleden van het eigen land nodig en respectabel. De drukkers van Matthaeus’ 

Analecta namen bijvoorbeeld lofdichten op de verzamelaar op. De Katwijkse 

antiquaar en predikant Adriaan Pars schreef er twee en daarin geeft hij een overzicht 

van het werk van geleerden als Matthaeus: 

 
Ergo iterum doctae, post tot, molimina dextrae 
 In pulchros usus virgo BATAVA videt? 
Siccine multiplicas aeterna volumina, nondum 
 Ad finem ductus nobilis ille labor? 
Non satis est juris nodos, aenigmata legum & 
 Justinianaeas explicuisse notas, 
Et veterum regimen, canones, ritusque severos,  
 Non sat Tarpeji fulmina dira Dei; 
Non satis historiam Graecam veterem atque Latinam 
 Scire est, sed BATAVIS grandia facta tuis 
Monstrare, ex rosis longinqua aetate papyris, 
 Ipse oculos perdens lumina multa dabis;  

[...]28 
 

Het belangrijkste is niet zijn rechtshistorische werk, of dat over de geschiedenis van 

de Grieken en Romeinen, maar wel zijn opdelvingen over de Bataafse geschiedenis. 

Die geschiedenis is, zo dicht Pars voort, met name te halen uit de ‘vuiligheden van de 

monniken’ van Egmond en Rijnsburg.29 Uit hun handen moet de editeur het verleden 

van de eigen streek bevrijden. Het werk dat Matthaeus verrichtte op die 

kloostergeschriften, is hard werk, dat nauwgezetheid vereist. De editeur delft teksten 

op, bevrijdt ze uit de schaduwen, brengt ze in het licht en uit het graf, laat ze uit de as 

                                                 
27 ‘Agere vero hoc ipsum & pietas quædam jubet, quam Majoribus debemus postgeniti, ut nempe, 
quoad licet, memoriam illorum ab oblivione vindicemus, & præclare gesta grato semper animo 
circumferamus.’ (Ibidem, dl. 2, fol. [*]v, vertaling JR). 
28 Adriaan Pars, ‘Pierides Catvicenae gratulantur Viro Clarissimo Antonio Matthaeo, A. F., quando 
indefessia opera Analectorum veteris aevi tomum V. edert’, in: A. Matthaeus, Veteris ævi analecta seu 
Vetera aliquot monumenta quæ hactenus nondum visa (Leiden: Frederik Haaring, 1701) fol. *5/4v. Het 
hier gebruikte exemplaar, afkomstig van de Leidse drukker Frederik Haaring, is dat uit de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Andere drukkersnamen komen echter ook voor, bijvoorbeeld 
de weduwe Sebastianus Schouten, ook in Leiden (zoals in het exemplaar van de bibliotheek van de 
University of Michigan, raadpleegbaar via Google Books: 
http://books.google.be/books?id=LOY1AAAAMAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false (geraadpleegd 
op 11-7-2010)). 
29 ‘ex stercoreis Monachorum’ (Ibidem , vertaling JR). 
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herrijzen, blaast ze nieuw leven in. Matthaeus ‘laat veel licht schijnen terwijl [hij] zelf 

zijn ogen verliest’.30 Pars noemt Matthaeus, de editeur van klassieke geleerdheid en 

inlandse kennis, een vuurtoren: ‘de hoge Pharos van de Bataafse Pallas.’ 31  De 

metafoor getuigt van de uitbreiding van de klassieke naar de Bataafse en 

middeleeuwse filologie, ‘welke studie in deze tijd terecht en met reden van het 

hoogste aanzien is.’32 Verderop zal blijken dat dat inderdaad het geval was, en dat 

Matthaeus lang niet de enige editeur was die zulke hooggestemde lof te beurt viel. 

Wat die nieuwe editeur deed, was niet weinig. Hij bracht licht bij wat 

begraven lag en overwon de dood.33 Maar hoe was zijn vuurtoren gebouwd? Wat 

deden Matthaeus en Dumbar buiten het bereik van de metafoor van het lofdicht? Hoe 

presenteerden zij de teksten en documenten die ze voor hun kabinetten geselecteerd 

hadden? In het geval van Klaas Kolijn drukte Dumbar de tekst in romeinen af, met als 

enige zichtbare ingreep de tussentitels die typografisch onderscheiden werden. De 

kale tekst van Kolijn moest voor zichzelf spreken. In de meeste andere gevallen 

gingen de teksten vergezeld van commentaar, dat op verschillende plaatsen terug te 

vinden was. Op de eerste plaats in de dedicationes, waarin de bezorgers hun werk 

opdroegen aan voorname mannen, meestal raadslieden, bestuurders en leden van de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie. Maar buiten de gebruikelijke lofformules 

belichtten ze in die dedicationes ook altijd de inhoud van het boekdeel, met 

commentaar op tekst en auteur. Behalve van zulke algemene inleidingen voorzagen ze 

de meeste teksten ook van gedetailleerder commentaar. Dat kon in een apart 

hoofdstuk, meestal ‘Notae’ of ‘Observationes’ getiteld. Een enkele keer tussen de 

oorspronkelijke tekst, in typografisch onderscheiden alinea’s. Maar meestal dichter bij 

de tekst, in korte opmerkingen in de rand, een soort glossen dus, of in voetnoten.34 

                                                 
30 ‘Ipse oculos perdens lumina multa dabis’ (Ibidem , vertaling JR). 
31 ’Matthaeus, Batavae Palladis alta Pharos’ (Adriaan Pars, ‘In Analecta veterum aliquot scriptorum, 
hactenus ineditorum, quos singulari studio & cura in lucem profert & colligit post alios à se editos, vir 
clarissimus, D. Antonius Matthaeus ‘, in: A. Matthaeus (red.) Veteris ævi analecta seu Vetera aliquot 
monumenta quæ hactenus nondum visa (Leiden: Frederik Haaring, 1698) fol. ***2r-v, fol. ***2r, 
vertaling JR). 
32 ‘‘quod studium jure merito nunc temporis summae est existimationis’ (Ibidem , vertaling JR).  
33 Een derde lofdicht neemt dit als thema. J. à Groenendyck treurde daarin om de dood van zijn 
echtgenote, maar vond troost in de poëzie en in het geleerde werk van Matthaeus: J. à Groenendyck, 
‘Ad virum clarissimum D. Antonium Matthæum, JCtum, & hujus operis editorem’Idem (1704) fol. **. 
34 De glossen zijn overigens niet altijd aantekeningen van de editeur. Soms zijn het ook oorpronkelijke 
aantekeningen in de tekst die op dezelfde manier gedrukt werden. Zo lijkt de glosse ‘VVanneer Enno 
tho Greetzyhl Hovetling gesturven, und wat erven he nagelaten hefft.’ niet van Matthaeus te zijn 
(Matthaeus, Veteris ævi analecta, dl. 7, 300 (glosse)). De glossen bij Dumbars editie van Fresinga zijn 
ook oorpsronkelijke rubriceringen en chronologische aanduidingen (Dumbar, Reipublicæ Daventriensi 
ab actis, Analecta, seu Vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta ). In de tweede druk 
van de Analecta van Matthaeus in 1737, verzorgd en gedrukt door Gerard Block in Den Haag, zijn de 
aparte commentaarhoofdstukken herleid tot voetnoten onder de tekst, zoals Block ook aangeeft in zijn 
inleiding. Antonius Matthaeus en Gerardus Block, Veteris ævi analecta seu Vetera monumenta 
hactenus nondum visa. Quibus continentur scriptores varii qui præcipue Historiam Universalem, 
Expeditiones in Terram Sanctam, Res Germaniæ, Gelriæ, Hollandiæ, Ultrajecti, Frisiæ, tam 
Occidentalis, quam Orientalis, & Groningæ; ut & Gesta Equestris Ordinis Teutonici, Dominorum de 
Brederode, de Culenburch, & de Arckel, memoriæ prodiderunt: præterea Itineraria, Testamenta 

 



FILOLOGIE EN VALSE KENNIS 74 

Het systeem hiervoor was bij zowel Matthaeus als Dumbar weinig rechtlijnig. In de 

verschillende vormen komen zowel taalkundige opmerkingen als historische voor, her 

en der worden andere bronnen, meestal onuitgegeven charters, uitvoerig geciteerd. 

Elke vorm voldeed voor elk soort tekstcommentaar. Maar oude teksten konden net zo 

goed, zoals die van Klaas Kolijn bij Dumbar, zonder verder commentaar uitgegeven 

en de lezer kaal aangeboden worden. In die onstandvastigheid in de methode van 

bezorging stonden deze editeurs opnieuw niet alleen; al lang voor hen en nog lang na 

hen zal die blijken bestaan te hebben. 

De aantekeningen bij de tekst lijken die van traditionele geleerden. Hun taal 

bleef de geleerdentaal van eeuwen oud: elk commentaar, ook op Nederlandse of 

Duitse teksten, werd in het Latijn geschreven.35 De historische aantekeningen, waarin 

een opmerkelijke passage uit de tekst verder werd toegelicht met historische 

achtergrond, steunden op geleerde voorgangers: Matthaeus en Dumbar verwezen 

vooral naar de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, naar de middeleeuwse Hollandse 

kronieken van Johannes de Beka en Johannes a Leydis, naar Johannes Sleidanus, die 

in 1555 een geschiedenis van de Reformatie had gepubliceerd, en naar Willem Heda, 

de zeventiende-eeuwse historiograaf van de Utrechtse bisschoppen. Maar ook 

materiële vondsten golden als achtergrond: inscripties, grafstenen, gedenkplaten. 

Opvallend vaak zetten passages in de teksten de editeurs ertoe aan onuitgegeven 

charters, vaak in eigen bezit, uit te geven. In lange voetnoten werd zo een editie-in-de-

editie gemaakt. De teksten in de volkstaal, en dan vooral de kronieken, werden zo 

vertrekpunten voor weer meer tekstbezorging. 

In hun taalkundige aantekeningen besteedden Matthaeus en Dumbar weinig 

woorden aan de andere taal waarin sommige van hun teksten gesteld waren. De 

volkstaal gaf geen aanleiding tot uitgebreide bespiegelingen over hun editietaak. Een 

tekst in de volkstaal diende voor hen dezelfde behandeling te ondergaan als eender 

welke klassieke. Al waren er wel, zo noteerden ze, verschillen. Daarom had 

Matthaeus de ‘Teutoonse’ kroniek van het bisdom Munster (van bisschop Hendrik 

van Moers tot bisschop Johannes van Hoya, voltooid in 1567) slechts kunnen lezen 

met de hulp van zijn collega Johannes Ortwinus Westenberg, rector in Harderwijk 

maar geboren in Nedersaksen, die hem de beginselen van die taal had bijgebracht.36 

                                                                                                                                            
Vetera, & Doctorum Virorum Epistolæ. Primus in lucem edidit adjectis Observationibus suis Antonius 
Matthæus Quondam Juris in Illustri Academia Lugduno-Batava Antecessor. Editio secunda quinque 
Tomis comprehensa. Cui accedunt Editoris Notæ, ejusdemque Indices accurati & locupletes, 10 dln. 
(Hagae Comitum: Gerardus Block, 1737)). 
35 Uitzonderingen hierop zijn enkele glossen in het zesde deel van Matthaeus’ Analecta (1704) 
(Matthaeus, Veteris ævi analecta, dl. 6, 246-250) en de afzonderlijke titelpagina die het zevende deel 
(1706) kreeg, dat volledig bestaat uit de Chronyk ofte Historie van Oost-Friesland van Eggeric 
Beninga (Antonius Matthaeus, Chronyck ofte Historie van Oost-Frieslant, beschreven door den Wel-
Edlen, Gestrengen, Achtbaren Heer Eggeric Beningha, Hovelinck tho Grimersum, in syn leven Raedt 
des Vorsten van Oestfrieslant, en Gouverneur van Lieroort. Nu aldereerst met sommige 
Aenteeckeningen int licht gebracht door Antonius Matthæus Professor in de Rechten in de Universiteyt 
tot Leyden, Veteris aevi analecta 7 (Leiden: Weduwe van Bastiaan Schouten, 1706)) 
36 Ibidem. 
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In de meeste andere gevallen volstond echter de eenvoudige vermelding dat het om 

‘annales vulgati’ ging. 37  De volkstaal leverde dan hooguit wat meer glossen of 

voetnoten op – in de aard van ‘Kelre is een voorraadkamer, een provisiekamer, met 

levensmiddelen. Een cellarius is iemand die er de leiding over heeft. [...] De Grieken 

zeggen Κελλαρίτης.’38 Meestal werd er daarbij verwezen naar het glossarium van 

Cornelis Kiliaan.39 De volkstaal had wat praktische gevolgen voor het werk van de 

editeur en voor het uiterlijk van de editie. Ingrijpender dan dat werd de tekstbezorging 

voorlopig niet beïnvloed door de uitbreiding naar het binnenlandse verleden. 

De editeur bracht licht in het graf van de tijd, met historische en taalkundige 

opmerkingen. Die waren voor alles geleerd en Matthaeus en Dumbar zagen zichzelf 

inderdaad ook optreden in een lange lijn van geleerdheid die terugging tot de 

humanisten. In de dedicationes huldigden zij bijvoorbeeld het humanistische ideaal 

van de geleerde machthebber. De mannen aan wie de Analecta werden opgedragen 

waren altijd bestuurders. Het deel waarin Kolijn voorkwam bijvoorbeeld was 

opgedragen aan Nicolaas Witsen, die behalve diplomaat, cartograaf en 

scheepsingenieur ook Amsterdams burgemeester en raadslid was.40 In de opdrachten 

werden zij bovendien soms bedankt om de gunst hun archieven open te stellen, zoals 

de bestuurders van Deventer dat gedaan hadden voor hun stadssecretaris Dumbar.41 

Zij kregen echter ook altijd een waarschuwing van de editeurs: hun daden als 

bestuurders moesten geïnspireerd zijn door kennis van het verleden. Aangezien ze het 

verleden van de eigen streek opdolven, konden ze de continuïteit sinds de beschreven 

daden van vroegere vorsten, tot aan hun eigen bestuur, makkelijk veronderstellen. 

Daarnaast verrieden de editeurs dat ze een doorlopende geleerde lijn zagen door 

werken en brieven van voorgangers als Scriverius en Pontanus te bezorgen.  

Bij die oudere geleerden vonden de editeurs van het begin van de achttiende 

eeuw ook de verantwoording voor de weinig selectieve veelheid van hun Analecta, 

voor de verscheidenheid van hun verzameling. Dumbar gaf bijvoorbeeld de gedrukte 

kroniek van Rienk Fresinga (pseudoniem van Johan van den Corput) uit 1583 

opnieuw uit.42 Fresinga was dat werk begonnen met een programmaverklaring en een 

                                                 
37 Dat tekende Matthaeus aan bij twee kronieken van het Vrouwenklooster: Ibidem, dl. 1, 130 en 141. 
38 ‘Kelre cella est, promtuarium, in qua species annonariæ. Cellarius qui ei præerat. [...] Κελλαρίτης 
dicunt Græci.’ Ibidem, dl. 1, 154 (noot). 
39 Zie voor de humanistische woordenboeken en in het bijzonder dat van Kiliaan een overzicht bij 
P.G.J. van Sterkenburg, Van Woordenlijst tot Woordenboek. Inleiding tot de geschiedenis van 
woordenboeken van het Nederlands (Leiden: E.J. Brill, 1984), 29-36. 
40 Matthaeus, Veteris ævi analecta, dl. 9, fol. *2r. 
41 Dumbar, Reipublicæ Daventriensi ab actis, Analecta, seu Vetera aliquot scripta inedita, ab ipso 
publici juris facta, dl. 2, fol. *2v-*3r.  
42 Gerard Dumbar, ‘Memorien van den gedenckwerdigen dingen, dier in den Nederlandischen 
Provincien van Frieslant, Overyssel, Omlanden, Drenthe, Grueningen, ende Lingen, met heuren 
byliggenden frontieren, geschiet sijn. Beschreven deur Reinico Fresinga van Frennicker’ Reipublicæ 
Daventriensi ab actis, analecta, seu Vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta 
(Deventer: Johannes van Wijk, 1722) 1-592. Zie meer over de auteur Van den Corput en een 
literatuurverwijzing in E. O. G. Haitsma Mulier en G. A. C. Van der Lem (red.), Repertorium van 
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apologie van zijn actie. Het was immers niet vanzelfsprekend dat hij, burgemeester 

van Franeker, een verslag gaf van de gebeurtenissen in Friesland, Overijssel, de 

Ommelanden, Drenthe, Groningen en Lingen tijdens de Opstand, tussen de jaren 1576 

en 1582. Maar hoe partijdig zijn visie ook zou zijn, hij riep anderen ertoe op hetzelfde 

te doen, in de hoop zo ooit een volledig en waarheidsgetrouw beeld van de 

ingrijpende gebeurtenissen te krijgen – zoals bijvoorbeeld Sleidanus dat voor 

Duitsland en Frankrijk geschreven had. Het schrijven van een omvattende 

geschiedenis was volgens Fresinga ‘niet eenes menschen werck’, enkel het schrijven 

van ‘memoriën’:43 ieder zou moeten beschrijven wat hij in zijn stad of land gezien 

heeft of waarvan hij echte bewijsstukken heeft, zonder partijschap ‘ende sonder iet 

anders aen te sien, dan de eere Godes, ende liefde der waerheit, des Vaderlants, ende 

Nacomelingen’.44 Uiteindelijk zou een echte geschiedschrijver dan wel opstaan en al 

die memoriën samensmeden tot een echte geschiedenis,  

op dat ten lesten, deur Godts genade (de materie alsoo met Memorien 
van beider partyen geschiedenissen genoechsaem vorbereidet sijnde) 
een volmatige Historie mach begonnen worden ter eeren Godes, 
spiegel der levenden, en waerschouwinge der nacomelingen.45 

Dumbar lichtte deze voorrede van Fresinga nergens toe, maar het lijkt erop dat hij de 

taak van de editeur op dezelfde manier bekeek, dat hij dat grote project van Fresinga 

nog steeds zag doorlopen. Ook Dumbar wilde die geschiedenis niet schrijven, wilde 

die neutraliteit niet bereiken. Hij gaf slechts die memoriën opnieuw uit, aangevuld 

met vele andere, even partijdige bronnen met een even fragmentarisch beeld. Zijn ‘Ad 

Fresingam notæ’ zijn een verzameling onuitgegeven charters, oorkonden, brieven en 

gezantbrieven en de editie van weer een ander onuitgegeven handschrift. Dat alles 

onder verwijzing naar andere historici van de Opstand, zoals Pieter Cornelisz. Hooft 

en Pieter Christiaansz. Bor voor Holland, hun Friese collega Pier Winsemius of voor 

de Zuidelijke gewesten Adriaan van Meerbeeck.46 In dit grote project van Fresinga, 

dat in de termen van dit proefschrift als antiquarisch te beschrijven valt, schreef 

Dumbar zich in en daar was de neutraliteit van de geleerde uitgesteld ten voordele van 

een beschrijvende activiteit op een gedetailleerd en concreet niveau. 

Het overwinnen van die oude partijschappen zou veel later een 

nastrevenswaardig doel worden onder Nederlandse historici. Een dergelijk doel 

hadden Dumbar en Matthaeus nog niet bepaald; zij kenden het uitstel. Voor hen 

kwam het erop aan die belangwekkende gebeurtenissen uit het verleden van het eigen 

land eerst verder te verkennen. Hun Analecta, hoe vaag ze ook waren, moesten juist 

                                                                                                                                            
geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800, Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch 
Genootschap 7 (Den Haag: Nederlands Historisch Genootschap, 1990), nr. 121. 
43 Rienk Fresinga, Memorien (1583), in: Dumbar, ‘Memorien deur Fresinga’, fol. A3r. 
44 Fresinga, Memorien, in: Ibidem, fol. A3v. 
45 Fresinga, Memorien, in: Ibidem, fol. A4v. 
46 Ibidem, 488-592. 

 



KLAAS KOLIJN, DE MONNIK ZONDER HANDSCHRIFT 77

door hun veelheid en uiteenlopendheid een belangrijke bijdrage zijn aan de groeiende 

antiquarische kennis van het verleden van hun eigen streken. Dat leverde hen veel lof 

op, maar ook onverwachte problemen. De Analecta waarin Klaas Kolijn opdook, 

tonen hoe de tekstbezorgers een zelfstandige rol en een verantwoorde bezigheid 

kregen en lof oogstten, en hoe zij het niet-klassieke verleden zonder veel ophef verder 

verkenden. Maar Kolijn, die daarin ongemerkt voet aan de grond kreeg, dwong de 

geleerden vragen te stellen over de betrouwbaarheid van die nieuw aangeboorde 

aders. Met die spanning tussen betrouwbaarheid en openbaarheid zouden de volgende 

editeurs van Klaas Kolijn alleen maar meer geconfronteerd worden. 

 
 

De betrouwbaarheid van de tekst en van zijn bezorger (1745-1746) 

Reinier de Graaf gaf zijn tekst een masker dat tegelijk oud en vertrouwd genoeg leek 

om de aandacht van antiquarische filologen te wekken. Zij hapten toe. Maar dat 

betekende niet meteen dat iedereen overtuigd was van de echtheid van zijn werk. In 

de decennia na de eerste druk was de betrouwbaarheid ervan voorwerp van discussie. 

Die discussie verliep zoals Daston en Shapin dat voor andere zeventiende- en 

achttiende-eeuwse kennisdiscussies (en niet alleen onder editeurs) beschrijven: ze 

ging tegelijk over de betrouwbaarheid van de beweringen én over de sociale 

deugdzaamheid van wie die bewering deed. Zoals in de rechtspraak werd een 

bewering als een getuigenis geëvalueerd, waarbij tegelijk de getuigenis en de getuige 

een volgens geldende morele normen waarschijnlijke en geloofwaardige indruk 

kunnen maken, of niet. In het geval van Kolijn werden niet alleen – op een eerste 

niveau – zijn tekst en hijzelf op die manier als een getuigenis beoordeeld, maar ook – 

op een tweede niveau – de studie van Kolijn en de tekstgeleerde als persoon. 

De geleerde die het meest bekommerd was om Kolijns betrouwbaarheid, was 

Gerard van Loon, die de kroniek in 1745 in druk bezorgde. Voordat hij zich over 

Kolijn uitliet, hadden ook Matthaeus en Dumbar in hun Analecta van 1709 en 1719 al 

hun licht laten schijnen over de betrouwbaarheid van een middeleeuwse monnik als 

Kolijn. Matthaeus leidde uit Kolijn wel nieuwe gegevens af voor de dynastieke lijst 

van de Hollandse graven, maar hield er tegelijk rekening met dat de monnik vervalste 

documenten gebruikt had voor zijn kroniek. Matthaeus had immers gelezen dat 

kloosters en andere machthebbers wel vaker oude archiefstukken in hun voordeel 

vervalst hadden en zo hun tijd maar ook latere historici misleid hadden. 47  Die 

mogelijkheid kende hij van ‘dat beroemde voorbeeld, de schenking van de grote 

Constantijn’, 48  maar ook van andere gevallen en van bij andere schrijvers.49  Dat 

                                                 
47 Matthaeus, Veteris ævi analecta, dl. 9, fol. **5/2v-**5/3r. 
48 ‘illustre hoc dem exemplum, donatio magni Constantini’ (Ibidem, dl. 9, fol. **5/3r). 
49 De kwestie behandelt hij naar aanleiding van de onoplosbare dynastieke kwestie, waarin Kolijn 
verwarring zaaide: Ibidem, dl. 9, fol. **5/2v-***r. 
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behalve de archiefstukken die Kolijn geraadpleegd had, de auteur ook zelf verzonnen 

zou zijn, die oplossing voor het tijdrekenkundige probleem kwam nog niet bij 

Matthaeus op.50 Ook Dumbar vermoedde dat niet, en met reden.  

 
Zo horen we de grijze auteur immers aan het begin:  

s’Lants geschichten wil ic oirconden 
 Zoe ic heb gescriben vonden 
 In den Kloestre te Hegmunde 
 Zo bis ’t ons die boeken gunden 
 Die daer zyen van alde tiden  
 [...] 

Enkel waeraft wil ic seggen  
Ofte laeten zoe ic vonde.51  

 

Kolijn was voor Dumbar geen vervalser, hij had het immers zelf gezegd. 

Heer Kolijn en de antiquaar Van Loon (1745) 

In 1745 verscheen er een nieuwe editie van de kroniek van Kolijn, bezorgd door 

Gerard van Loon. Van Loon studeerde in Leuven en in Leiden en promoveerde, zoals 

Matthaeus, in de rechten. Hij werd echter, ook net als Matthaeus, vooral bekend als 

antiquaar. Van zijn hand kwamen belangwekkende werken op het gebied van de 

penningkunde: hij publiceerde in 1717 een handboek en tussen 1723 en 1731 een 

Beschryving der Nederlandsche historipenningen in vier delen. 52  Met zijn 

numismatiek en zijn andere antiquarische vaardigheden wilde Van Loon de 

‘geschiedenissen onzes eygen Lands’ leren kennen. Die vaderlandse geschiedenis was 

zijn aandacht waard, zo verantwoordde hij zich in 1745 in zijn Kolijneditie, want  

wat oordeel moet men van de zulken vellen; welken, om aan zich eene 
ten nut strekkende uytspanning te verschaften, een groot gedeelte huns 
leevens te kost leggen om de Regeeringgestalte der oude Persiaanen, 
en de dragten en kleedingen der hen vreemd zynde volken naa te 
speuren, en ondertusschen geheel onkundig zyn wat in hun eyge 
Vaderland, ja in de Stad of het Dorp, in ’t welke zy gebooren zyn, 
voorheen is voorgevallen? 

Nee, Van Loon zag zijn antiquarische studie niet als een vergeefse moeite om details 

ver van huis. Hij bestudeerde het verleden van zijn eigen graafschap Holland (en ‘is 

                                                 
50 Ibidem, dl. 9, fol. ***2v. 
51 ‘Ita enim canentem in initio audimus Autorem. [...]’ De tekst van Kolijn staat in het origineel in 
gotische letters (Dumbar, Reipublicæ Daventriensi ab actis, Analecta, seu Vetera aliquot scripta 
inedita, ab ipso publici juris facta, fol. *4/2r-v). 
52 De Schryver, ‘De eruditie’, 50-51. Van Loon zou, in het taatste van zijn genoemde werken, 
penningen de ‘metaale boekstaaven onses Lands’ genoemd hebben, geciteerd in: Dedalo Carasso, ‘Het 
vaderland in beeld’, in: N.C.F. van Sas (red.) Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 
1940, Reeds Nederlandse begripsgeschiedenis 1 ([Amsterdam]: Amsterdam University Press, [1999]) 
181-199, 196. 
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het niet in het beschryven, dan ten minste in het yverig naaspeuren’),53 en daarom ook 

de oude Kolijn, want onder alle historische werken ‘is ‘er tot nogtoe geene Ouder 

Graaflyke Historischryver onzes Lands dan dees ontdekt geworden’.54 Dat was voor 

hem de aanleiding om de hele tekst nu in druk te brengen. Hij hechtte kennelijk net 

zoveel belang aan de ouderdom van een tekst als aan de integrale, openbare 

beschikbaarheid ervan in druk. Maar meer dan zijn voorgangers was hij ook bezorgd 

om de betrouwbaarheid van een oude tekst in de openbaarheid. 

De relatief eenvoudig vast te stellen betrouwbaarheid van oude munten kon 

hem blijkens zijn publicaties bekoren, maar die van een overgeleverde tekst lag 

moeilijker, zeker van zulk een hoge ouderdom als die van Kolijn. Ook al liet Van 

Loon, evenmin als Matthaeus en ook Dumbar, grote achterdocht blijken, toch volgde 

hij in de inleiding op zijn editie een plan om het gezag van Kolijns tekst vast te 

stellen. Dat plan van bewijs volgde twee paden, die parallel liepen met de kommernis 

om ouderdom en openbaarheid die de editeurs vóór hem al typeerde. Ten eerste was 

de ouderdom van een tekst alleen van belang als de betrouwbaarheid van die tekst 

bewezen kon worden (juist ondanks de ouderdom); ten tweede was de openbaarheid 

van zulk een oude tekst alleen van nut als ook de editeur die daarvoor gezorgd had, als 

betrouwbaar gold. Van Loon trachtte dus zowel de betrouwbaarheid van de tekst van 

Kolijn vast te stellen als die van diens editeur – van hemzelf dus. 

Ten eerste moest de betrouwbaarheid van de twaalfde-eeuwse monnik en zijn 

kroniek bewezen worden. Daartoe voerde Van Loon enkele argumenten in Kolijns 

voordeel aan en ontkrachtte hij enkele belastende elementen. In het voordeel van 

Kolijn sprak bijvoorbeeld zijn sociale status. Hij was een geestelijke in de abdij van 

Egmond en volgens Van Loon niet zomaar een broeder. Van Loon veronderstelde dat 

Kolijn gestudeerd had. Voor hem was hij dus een monnik, en hij noemde hem daarom 

niet Klaas, maar ‘heer Kolijn’. 55  Zijn ontwikkelde geest toonde zich in zijn 

bekendheid met historische werken, waaruit hij nauwgezet vertaald had. Die 

nauwgezetheid bewees volgens Van Loon meteen ook zijn betrouwbaarheid: de 

accuratesse waarmee hij klassieke auteurs als Tacitus of Strabo ‘bynaar woordlyks’ 

vertaald had, kon geëxtrapoleerd worden naar de stukken van zijn eigen hand. Hoe 

groot die nauwgezetheid en die ‘ongekreukte trouwe’ wel was, bleek uit het feit ‘dat 

Kolyn zyn verhaal ook op die plaatsen afbreekt, alwaar de door hem ontdekte 

Schryver, door het verliezen van des zelfs Schriften, verminkt en gebreklyk was.’56 

                                                 
53 De drie citaten zijn van Gerard van Loon, Geschicht-historiaal rym, of Rymchronyk van den heer 
Klaas Kolyn, benedictiner monik der abtdye te Egmont; beginnende met den Simberschen vloed, en 
eyndigende met de dood van Graaf Dirk, vader van Florents den III, Graaf van Holland, in ’t jaar 
elfhonderdzesenvyftig voorgevallen. Zynde voords nog met de noodige zoo Taal- als Historikundige 
Aantekeningen opgehelderd, en met eenen Bladwyzer der Oude Nederduytsche Woorden verrykt (‘s 
Gravenhaage: Pieter de Hondt, 1745), 477 (noot 1). 
54 Ibidem, I. 
55 Ibidem, titel. 
56 Ibidem, ii. 
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Te weten: verminkt en gebrekkelijk was in 1745. Dat de bekendheid van klassieke 

auteurs in de twaalfde eeuw anders geweest zou kunnen zijn, raakte Van Loon 

nergens aan. Iets dergelijks deed hij in zijn opmerkingen bij het historische verhaal 

van Kolijn: hij legde het langs de lat der bekende teksten. Telkens bleken Kolijns 

beweringen volgens de noten ‘te recht’ te zijn.57 Ook de zeldzame gevallen waarin 

Kolijn unieke informatie verschafte, bijvoorbeeld over de in Egmond overgeleverde 

Germaanse bardenliederen en jaarboeken in runen of over een dijk aan de Maas die 

volgens andere auteurs pas eeuwen later gebouwd werd, ook die gevallen nam Van 

Loon voor goede munt aan. De correspondentie die er in de meerderheid van de 

gevallen bestond tussen de tekst van Kolijn en de stand der kennis in 1745, vond Van 

Loon immers vertrouwenwekkend.   

Toch was er één onmiskenbare fout te vinden in de tekst van Kolijn: (niet 

toevallig) een tijdrekenkundige onmogelijkheid. Van Loon schreef die fout op 

rekening van een latere kopiist of binder. Het was voor hem immers onwaarschijnlijk 

dat Kolijn, ‘een Schryver, welke in de andere door hem verhaalde zaaken zoo 

omzigtig geweest is, op zoo grove wyze tegen de tydreekenkunde anders zoude 

gezondigd hebben’. 58  De fout verklaarde hij via een omweg: hij achtte het ‘niet 

ongegrond’  

dat ’er twee bladen van ’t Oude Handschrift [...] door den ouderdom 
zullen losgegaan, en die weer door iemand, zich des niet verstaande, op 
die verkeerde plaatsen eerst gelegd en in ’t vervolg aldus ook 
verkeerdlyk uytgeschreeven zyn.59 

 Van Loon verplaatste daarom zelf twee fragmenten. Zijn vertrouwen in Kolijn was 

een vertrouwen op latere kennis, en daarom blind. 

                                                 
57 Ibidem, 3 en passim. 
58 Ibidem, viii. 
59 Ibidem, VIII. 
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Ten tweede moest Van Loon – zeker wanneer hij zulke grote ingrepen deed in 

de tekst – zijn eigen betrouwbaarheid als editeur bewijzen. Ook hier spreidde hij de 

argumenten in zijn eigen voordeel tentoon en leidde hij alle negatiefs af naar anderen. 

Hij toonde zich zelf bijvoorbeeld bekend met de oude auteurs die het Hollandse 

verleden ‘te boek geslaagen en aldus vereeuwigd hebben’: Stoke, de Haarlemse 

Karmeliet, Willem Procurator, Johannes Beka, Willem Heda, Johannes a Leydis ‘en 

zeer veele anderen’.60 Van sommige had hij zelfs een handgeschreven exemplaar in 

bezit, afkomstig uit de bibliotheek die ook Kolijn had geraadpleegd, die van de 

opgeheven abdij van Egmond: ‘niet alleen de echte en met de hand op Françyn 

geschreeve Chronyk van Pieter Meerhout, de oudste in rang naa KLAAS KOLYN, maar 

ook den Klerk der laage Landen, en verscheydene anderen’.61 Daarnaast maakte hij 

ook duidelijk dat hij ervaring had met twaalfde-eeuwse charters uit Frankrijk en 

Afbeelding 2 – Bladzijde 2, met de veronderstelde kroniek van Kolijn in gotische letter en in de noten 
taalkundige aantekeningen en woordverklaringen, en bladzijde 3, met een hertaling in romeinen en 
historische aantekeningen in de noten, uit Gerard van Loon, Geschicht-historiaal rym, of rymchronyk 
van den heer Klaas Kolyn, benedictiner monik der abtdye te Egmont [...] (’s Gravenhaage: Pieter de 
Hondt, 1745). Antwerpen, Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. 

                                                 
60 Ibidem, i. 
61 Ibidem, iv. De genoemde kroniek ‘van’ Pieter Meerhout is een anoniem Hollandiae Chronicon uit de 
bibliotheek van het klooster van Egmond. Meerhout, of Petrus Vekemannus Meerhoutanus, die in 1582 
de rector van de Latijnse school in Amsterdam werd, was er enkel de bezitter van (net als later Dousa 
en Scriverius) (A. J. van der Aa, K. J. R. van Harderwijk en G. D. J. Schotel, ‘Meerhout of 
Meerhoutanus (Petrus Vekemannus)’ Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende 
levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben 
vermaard gemaakt (Haarlem: J.J. van Brederode, 1869) 487). 
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Engeland, wat hij toeschreef aan zijn harde werk en aan een studiereis naar Parijs (ook 

al was hij gestrand in Brussel). Niet alleen zijn eigen werk pleitte voor hem, ook de 

geleerden die hij tot zijn kennissenkring mocht rekenen, deden dat. Hij noemde 

bijvoorbeeld de numismaat en kunstschilder Frans van Mieris de Jongere, aan wie hij 

een doorschoten exemplaar van de editie van Dumbar toezond. Daarnaast ook 

meerdere malen Abraham Gronovius, hoogleraar en ‘Opziener van ’s Lands 

Boekzaale te Leyden’, en Dumbar zelf, ‘met wien ik in zyn leeven Briefwisseling 

gehouden heb’.62 Van Loons netwerk was er een van bij naam genoemde personen, 

zij moesten het krediet en de betrouwbaarheid van zijn beweringen ook buiten dat 

netwerk verhogen. 

Op dezelfde persoonlijke manier ging Van Loon ook tewerk om mogelijke 

twijfels te ontkrachten. Hij gebruikte Cornelis van Alkemade en diens schoonzoon 

Pieter vander Schelling als bliksemafleiders, die – net als hijzelf – aan een editie van 

Kolijn werkten. Het simpele feit dat Van Loons editie er lag, bijvoorbeeld, pleitte al 

voor zijn kunnen. Het werk van Van Alkemade daarentegen was de moeite van het 

wachten niet waard, omdat het waarschijnlijk, naar diens gewoonte, zou terechtkomen 

in de ‘Boekzaal der wel beloofde doch nooit uytgegeevene boeken’. 63  Was Van 

Alkemade volgens Van Loon lui, dan was Vander Schelling gewoon dom. Ook hij 

had immers laten weten een editie van Kolijn onder handen te hebben, maar alleen 

nog op zoek te zijn naar een afschrift van een belangwekkend charter, waarin een 

West-Frankische koning het land van Egmond aan graaf Dirk schonk en dat ergens in 

Frankrijk of Engeland te vinden zou zijn. Van Loon zei niet te snappen waarom 

Vander Schelling de lezer daarop liet wachten, want eerder had hij ‘zelf zonder het 

minste bewys uyt de Oudheyd by te brengen, op eygen gezag het tegendeel [den 

Leezer] [...] durven op de mouw spellen.’ En dat tegendeel was dat de koning het 

domein niet aan een graaf zou hebben afgestaan, maar aan meerdere graven die – in 

een voorloper van de Statenvergadering – één algemene graaf kozen om hem met het 

bestuur te belasten. Wat het charter ook precies mocht bepalen, Van Loon was ervan 

overtuigd dat het irrelevant zou zijn, want volgens een vast formulier opgesteld. En 

om te bewijzen dat hij thuis was in de oudheidkundige bronnen, voegde hij eraan toe 

dat het document wellicht samen met alle andere Franse charters vernietigd was na 

een Engelse militaire zege in 1194. Het zoeken naar een charter, of zelfs naar een 

vermelding ervan in ‘de vaststaande Schriften der tydgenootige Schryveren’, zou 

‘vergeefschen arbeyd’ zijn. 64  Een dergelijke openlijke en uitgesponnen negatieve 

spiegeling van zijn eigen kunde in Van Alkemade en Vander Schelling moest het 

vertrouwen in zijn eigen arbeid, gevat in een boekdeel van groot formaat, verhogen. 

 

                                                 
62 van Loon, Rymchronyk van Klaas Kolyn, vi en v. 
63 Ibidem, vi. 
64 Ibidem, vii. 
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Van Loon, plagiaris en landverrader (1746) 

Intussen wachtte Van Loon de editie van Van Alkemade-Vander Schelling af. Daarbij 

merkte hij op dat zij eventuele afwijkingen van zijn – naar eigen zeggen deskundige – 

editie zouden moeten verantwoorden met een verwijzing naar het oorspronkelijke 

handschrift. Want ze moesten erom denken dat hun ‘volmaakingen en verbetering, 

zonder het vertoonen van het waare Oude Handschrift, in zoolang noch van my, noch 

van alle zulke andere liefhebbers, ooit of ooit voor echt zullen worden aangenomen’. 

En dat zou alleen henzelf schaden: hij zei al vaker gezien te hebben dat uitgegeven 

brieven of diplomata die te veel verschillen van de oorspronkelijke tekst zich 

uiteindelijk tegen hun editeur keren, dat ‘de zelven tot onwederspreekelyke getuygen, 

zoo niet van des uytgeevers ontrouwe, ten minste van des zelfs te groote 

ligtgeloovigheyd, strekken’. 65  Net als bij zijn verdachtmaking van de onbekende 

kopiist, riep hij een oud, oorspronkelijk handschrift in. Hij bedoelde het als een 

dreigement tegen onbetrouwbare sujetten in de tekstoverlevering, zonder te weten dat 

hetzelfde argument aan het eind van de eeuw als een boemerang naar hem zou 

terugkeren. 

Voorlopig kwamen de pijlen echter nog uit een andere hoek, want een reactie 

van de geviseerde van der Schelling bleef natuurlijk niet uit. Die verscheen in een 

traktaat uit 1746 over de ouderdom van de Nederlandse vrijheid en staatsinrichting, 

De aloude vryheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; vergeleeken met die 

van laater tyden. 66  Dat telde 679 bladzijden en was bijna integraal gericht tegen 

beweringen van Van Loon, zowel over Kolijn als over staatsrecht. Onenigheid met 

Van Loon staafde Vander Schelling nergens met een verwijzing naar het 

oorspronkelijke handschrift, zoals Van Loon gevraagd had. De discussie over de valse 

kroniek verwijderde zich daarentegen steeds verder van zulk een handschrift en zocht 

thema’s op die tegelijk van oudheidkundige en staatsrechtelijke aard waren, voor de 

antiquarische filologie geenszins een vreemde combinatie. Haitsma Mulier wijst er 

immers op dat het belang dat Van Loon (samen met Van Mieris) toekende aan het 

zoeken naar nieuw materiaal en aan de documentaire onderbouwing van zijn 

staatsrechtelijke argument het verschil maakte tussen enerzijds een nieuwe – in 

termen van dit proefschrift antiquarische – rechtvaardiging van de vrijheid van de 

Republiek en anderzijds ‘de nog vrij traditionele geschiedschrijving’ erover, met 

                                                 
65 Ibidem, xi. 
66 Pieter van der Schelling, De aloude vryheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; vergeleeken 
met die van laater tyden. Vertoonende I. De Batavieren, als een Vry Volk, onder hunne eige 
Overheden, en Wetten. II. Hollands Krygshoofden, en Graaven, aangesteld door ‘s Lands Staaten, en 
niet door Koningen der Franken. III. Holland geen wettig Leen van het Fransche, nog Duitsche Ryk 
geweest zynde, nog van het Bisdom van Utrecht. IV. Hollands Staaten, Vertogen, Plakaaten, 
Historischryvers, Dousa, De Groot, Merula, Vossius, Scriverius, V. Leeuwen, Matthaeus, Van 
Alkemade, enz. nevens het algemeen Gevoelen, verdeedigd tegen de beschuldigingen van Mr. G. Van 
Loon. V. De Histori van Kolyn, als eerst ontdekt, en verklaard door K. Van Alkemade, dog sedert zeer 
gebrekkelyk uitgegeeven, VI. Mitsgaders Hollands Tiendregt, enz. verdeedigd door Mr. P. van der 
Schelling (Rotterdam: Philippus en Jakobus Losel, 1746). 
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Grotius voorop.67   

Afbeelding 3 – Vander Schellings schema voor een editie van Kolijn, dat grote gelijkenissen vertoont 
met de manier waarop Van Loon een jaar eerder de kroniek van Kolijn in druk had gebracht. Bladzijde 
485 uit Pieter vander Schelling, De aloude vryheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; 
vergeleeken met die van laater tyden [...] (Rotterdam: Philippus en Jakobus Losel, 1746). Antwerpen, 
Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. 

Vander Schelling ging in zijn traktaat op het niveau van de tekst en dat van de 

editeur in het verweer. Hij was het eens met Van Loons vertrouwen in de tekst van 

Kolijn – al twijfelde hij wel aan het punt dat Kolijn ‘heer’ genoemd moest worden. 

Zijn ontevredenheid betrof uiteraard het tweede niveau, Van Loons desavouering van 

het geleerde kunnen van hemzelf en van zijn schoonvader Van Alkemade. Vander 

Schelling riposteerde met gelijke wapens en probeerde Van Loon in diskrediet te 

brengen door zijn onbetrouwbaarheid in moreel opzicht aan te tonen. Van Loon was 

om te beginnen onfatsoenlijk geweest door de discussie ad personam te starten en dat 

bovendien in het verkeerde genre van de inleiding op een editie. Hij had dat anoniem 

en in een traktaat moeten doen. Dit was nog maar een vormelijke kwestie; serieuzer 

was de beschuldiging van plagiaat. Vander Schelling drukte in zijn Aloude vryheid het 

schema af dat hij zelf voor een nog onbestaande editie van Kolijn had gemaakt en dat 

                                                 
67 E. O. G. Haitsma Mulier, ‘Het begrip ‘vrijheid’ in de Nederlandse geschiedschrijving van de 
zeventiende tot de negentiende eeuw’, in: E.O.G. Haitsma Mulier en W.R.E. Velema (red.) Vrijheid. 
Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw ([Amsterdam]: Amsterdam University Press, 
1999) 213-231, 222. Bilderdijk zou later nog een filologische stap verder in de documentaire richting 
gaan. In zijn ideeën over de rechtmatigheid van de Opstand, maar ook over de middeleeuwse 
feodaliteit, wilde hij niet de oude strekking van Dousa en Scriverius volgen en de nieuwe, antiquarische 
van Van Loon en Van Alkemade maar half. Hij zwoer bij het ‘roemwaardig voorbeeld’ van de 
hoogleraar in de rechtsgeschiedenis Adriaan Kluit, die het werk van de twee laatstgenoemden kritisch 
evalueerde (Van Eijnatten, Hogere sferen, 537-541, het citaat op 538, uit Bilderdijks Geschiedenis des 
vaderlands (dl. 1, gepubliceerd in 1832)). 
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hij aan Van Loon had bezorgd (Afbeelding 3). De gelijkenis met het drukwerk van 

Van Loon was te groot om toeval te zijn. Van Loon had tot slot niet alleen plagiaat 

gepleegd, maar ook ordinaire diefstal. Van Loon beweerde dat hij het door hem 

gebruikte afschrift van Dumbar had en dat het ergens ‘uyt Brabant’ stamde – wat niet 

mocht verwonderen, omdat in die streken de bibliotheek van Egmond verspreid raakte 

na de plundering van het klooster in 1567.68 Vander Schelling hield echter vol dat 

Van Loon en Dumbar hetzelfde afschrift gezien hadden als Matthaeus, die het in 

handen had gekregen als deel van Van Alkemades erfenis. Diens schoonzoon Vander 

Schelling bleef het daarom als zijn eigendom beschouwen, nu onrechtmatig in het 

bezit van Van Loon. Dit was het hoogtepunt van een opsomming van ondeugden aan 

Van Loons adres, die kon wedijveren met de verwijten die hij zelf had moeten 

incasseren. 

Daarbij moet gezegd worden dat Van Loons Kolijneditie uit 1745 niet alleen 

erg leek op Vander Schellings schema uit 1746, maar ook op de editie van Dumbar uit 

1719. De wijze waarop Van Loon Kolijn bezorgde, was eigenlijk een stroomlijning 

van de manier van werken van zijn voorgangers, zoals Dumbar en Matthaeus. De 

inleiding op de tekst viel niet langer samen met de dedicatio, maar heette gewoon 

‘Voorbericht’. Van de tekst van Kolijn werden telkens vijf verzen op de even 

bladzijden afgedrukt, op de oneven bladzijden vergezeld van opnieuw vijf regels van 

een hertaling van zijn eigen hand (Afbeelding 2). De oude tekst werd gezet in gotische 

letters, de nieuwe in romeinen. Onder de gotische tekst plaatste Van Loon zijn 

taalkundige verklarende noten, onder de romeinse historische toelichtingen. Met 

ijzeren consequentie hield hij dit systeem 1195 verzen lang vol. De taalkundige noten 

waren over het algemeen etymologische verklaringen, meestal uit Latijnse 

grondvormen, of vergelijkingen van bijzondere woordvormen met andere auteurs als 

Lodewijk van Velthem, de Klerk van de Lage Landen bij de Zee, Melis Stoke of 

Beninga en de glossaria van Kiliaan en Meijer. De woordverklaringen zette Van Loon 

aan het eind in alfabetische volgorde op een rij, in een ‘Bladwyzer’. De historische 

aantekeningen gaven toelichting bij de personages uit de kroniek: de daden van 

keizers en koningen werden verder toegelicht, mogelijke sterfdata van graven of 

trouwdata van hun dochters werden doorlopen, oorlogen werden samengevat, de 

benoeming van een bisschop toegelicht, de waarde van oude munten geschat. Ook 

hier gebruikte Van Loon andere bronnen: de kronieken van Melis Stoke en Johannes a 

Leydis, de Latijnse teksten van Meerhout en Beka, klassieken als Tacitus, Plinius en 

Caesar, het boek Genesis. Deze historische noten verraden de zeer ruime interesse van 

de antiquaar, een interesse in de gestae van de graven van Holland, in de vondst van 

schelpen in Leuven of van vreemdsoortige ploegijzers tijdens polderwerken bij 

Zevenhuizen. 69  Van Loons tekstgeleerdheid verschilde dus niet veel van wat de 

                                                 
68 van Loon, Rymchronyk van Klaas Kolyn, v. 
69 De schelpen en de ploegijzers op Ibidem, 7-9. 
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meeste van zijn collega’s deden en dus ook niet wat Vander Schelling voor ogen had 

gestaan.  

Vander Schelling had echter nog andere argumenten tegen de 

geloofwaardigheid van de Kolijnediteur. Hij antwoordde immers nog op een derde 

niveau, naast dat van de tekst en van de editeur: hij betrok de tekst van Kolijn in een 

staatsrechtelijke discussie. Daarbij huldigde hij het standpunt dat het graafschap 

Holland nooit een leen van een koning geweest was. De Hollandse graven hadden 

altijd de soevereiniteit ontvangen van de in een statenvergadering verenigde inwoners. 

Dat zou, behalve door Kolijn en Stoke, definitief vastgesteld kunnen worden door het 

charter dat de schenking van het graafschap aan de onderdanen vaststelde – het 

charter dus waarover Van Loon zich vrolijk had gemaakt. Zo wilde Vander Schelling 

zijn politieke standpunt van de historische onderbouwing voorzien die onder meer al 

door Grotius gezocht was in De antiquitate reipublicae Batavicae.70 Het standpunt 

van Grotius en Vander Schelling betekende dat de Opstand tegen het koninklijke 

gezag van Spanje legitiem geweest was, dat de Staten van Holland van bij het begin 

soeverein geweest waren en daarom volledig in hun recht waren bij de Justificatie van 

1588. Dat diezelfde Justificatie had bepaald dat twijfel aan het soevereiniteit van de 

Staten gelijk stond aan landverraad, leverde Vander Schelling het krachtigste 

argument tegen zijn tegenstander: Van Loon pleegde met zijn twijfel aan het bestaan 

van het Franse charter het hoogste verraad. Waarom nog eender welke bewering van 

hem geloven? 

 De discussie over het Hollandse verleden kreeg zo een actuele betekenis in de 

Republiek, de belofte van de motto’s van de Analecta inlossend. De bijkomende 

rechtshistorische en politieke betekenis die aan de tekst van Kolijn toegekend werd, 

maakte het de oorspronkelijke vervalser na enkele decennia wat makkelijker. De tekst 

zelf werd, eenmaal de filologie binnengetreden, instrumenteel in een persoonlijke 

discussie over auteursrecht, soevereiniteit en betrouwbaarheid van de getuigen. 

Doorgedreven tekststudie en de toepassing ervan in andere kennisdomeinen waren 

dus niet afwezig tijdens de episode-Kolijn; de tekststudie met haar eigen 

doelstellingen verhulde enkel meer dan het onthulde. Dat kwam doordat er bij de 

betrouwbaarheid van getuigen ook andere dan enkel tekstuele criteria beoordeeld 

moesten worden: een editeur die het licht bij bedreigde teksten liet schijnen, kon als 

antiquaar, maar ook als Hollands burger beoordeeld worden. 

 
 

                                                 
70 Haitsma Mulier, ‘Het begrip ‘vrijheid’’, 171, Henk Nellen, Hugo de Groot. Een leven in strijd om de 
vrede. 1583-1645 ([Amersfoort]: Balans, [2007]), 97-99.  
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Taalkunde en nieuwe vertrouwensstructuren (1766-1777) 

Voor het midden van de achttiende eeuw was Klaas Kolijn tweemaal in druk 

verschenen door bemiddeling van een editeur en in minstens twee afschriften door een 

groep geleerden bestudeerd. Hun filologische sérieux gaf een werkelijke gestalte aan 

het door Reinier de Graaf gefingeerde personage. Na 1750 bleef Kolijn als 

volwaardige auteur ingepast worden in nog andere filologische discussies van de tijd, 

naast persoonlijke vetes en staatkundige debatten. Ook in een nieuwe ontwikkeling 

die de tak van kennis doormaakte, figureerde hij: in de taalkunde. Hij dook er van bij 

het begin in op en hielp zo enkele vernieuwingen in de filologie vorm te geven. 

De taal en de schim van Kolijn (1766) 

Een groeiende interesse voor de taalkundige aspecten van oude teksten bleek al uit de 

taalkundige aantekeningen die Van Loon op de linkerbladzijden van zijn editie 

gemaakt had en waarvan Vander Schelling hem de vinding betwist had – en waarvan 

zij beiden dus het belang gelijktijdig hadden ingezien. Nog meer bleek die groeiende 

interesse uit het werk van Hendrik Zacharias Alewijn, die in 1766 verder inging op 

enkele kwesties in de taal van Kolijn. Alewijn was anders dan Van Loon en Vander 

Schelling, en ook anders dan Matthaeus, niet erg rechtshistorisch geïnteresseerd. In 

vijfentwintig genummerde ‘Aanmerkingen op Clais Colijn’ ging hij in 1766 

daarentegen in op de taal van Kolijn en hoe de studie daarvan ook inhoudelijke 

verduidelijkingen mee kon brengen. Overigens was Alewijn het in veel opzichten met 

de vroegere studenten van Kolijn eens: ook hij wilde het verleden van zijn eigen 

streek kennen, ook hij was overtuigd van het belang en de authenticiteit van de 

Egmondse monnik, ook hij keurde het daarom goed dat Van Loon zijn editie gemaakt 

had. Met instemming bespreekt Alewijn dan ook ‘het gebruik der critica’ daarin, de 

voetnoten dus, die niet alleen in Latijnse teksten nuttig zijn, maar ‘zelfs in schryvers, 

die in onze taal geschreven hebben’. 71  Hij erkende dan ook het belang van 

woordverklaringen – ‘uitleggingen’ – en correcties bij oude schrijvers, zoals Balthasar 

Huydecoper die gemaakt had, ‘de bedorve lezing aldus verbeterende, en de ware 

herstellende’. Maar ook bij moderne auteurs konden ‘critici’ nuttig werk doen, gaf 

Alewijn verder aan, zoals dezelfde Huydecoper, maar ook Jan Wagenaar en David 

van Hoogstraten dat vroeger al gedaan hadden bij Joost van den Vondel, Johannes 

Antonides van der Goes en anderen.72 Alewijn bevestigde expliciet dat de klassieke 

                                                 
71 Z.H. A[lewijn], ‘Aanmerkingen op Clais Colijn’, Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche 
letterkunde, 2 (1766) 3-58, 5. Alewijn somt verder op hoe dat reeds gebeurd was voor de oudste 
schrijvers: door ‘de groote Huydecoper’ voor Stoke en Van Velthem en rederijkers, maar ook voor de 
moderne, zoals Joost van de Vondel, Roemer Visscher, Constantijn Huygens, Pieter de la Rue, door 
Huydecoper, David van Hoogstraten, Jan Wagenaar en Adriaan Kluit. Meer over deze taalkundige 
aandacht voor de oudste en voor de latere schrijvers in het vierde hoofdstuk. 
72 Ibidem, 5-6. 
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filologie ook van toepassing was op de volkstaal. Maar tegelijk waarschuwde hij: 

critica mochten slechts bij ‘dringende noodzakelijkheid’ gebruikt worden. Want net 

zoals een dokter niet meteen hoeft te snijden of een ledemaat hoeft af te zetten, zo 

moet een editeur niet elke zaak uitleggen of elke vreemd woord veranderen. Want  

Die eene bedorvene lezinge altijd door uitleggingen, hoe gedrongen die 
ook zijn mogen, wil goed maken, is een slecht criticus: maar noch 
slechter, die dan, wanneer hy de woorden niet verstaat, terstond 
verandering begeert, en in de plaatze der oude lezing zyne gissingen op 
wil dringen.73 

De tekstkritiek was dus ook voor de volkstaal wel mogelijk, maar moest ook daar 

slechts met terughoudendheid beoefend worden.  

Alewijn hield het zelf bij vijfentwintig aanmerkingen, vooral op taalkundig 

vlak. Een simpel rijmpaar bijvoorbeeld bewees voor hem dat Van Loons omwisseling 

van twee fragmenten onterecht was. Alewijn geloofde wel dat een kopiist zulk een 

vergissing begaan kon hebben; hij had zoiets al eerder gezien in Romeinse 

rechtsteksten. 74  Maar in dit geval was het slechts ingegeven door een onterechte 

vooronderstelling van de editeur, stelde hij smalend: ‘Gelukkige ouden [...], die zo 

zeer geëerd zijt, dat al het goede voor uw werk gehouden, alle misslag den 

uitschryveren aangewreven wordt!’ Voor Alewijn is het niet omdat iets oud is, dat het 

eeuwig is, en dus zonder feilen. Dat probleem strekte zich overigens nog tot ver 

buiten de tekstcorruptie uit: ‘Wonderlyke eeuw, welke wy beleven! De achting, welke 

men thands voor oude schryveren heeft, is zo groot, dat zy eene gedaante van 

Godsdienstigheid heeft.’75 Die heilige bewondering voor de oude schrijvers hielp de 

filologie niet, zoals uit het eenvoudige bewijs voor de ingrijpende fout in Van Loons 

editie bleek. Alewijn had nog enkele kleinere verbeteringen, die hij telkens 

onderbouwde onder verwijzing naar andere plaatsen in Kolijns tekst, naar de glossaria 

van Kiliaan en Plantijn, naar Stoke (in de uitgave van Van Alkemade) of naar het 

taalgebruik in de Statenbijbel, zelfs naar dat van Jan Wagenaar in zijn Vaderlandsche 

historie. Tot slot zei hij nog ‘vierig’ te hopen dat een ‘geschicht- en letterkundige’ zou 

opstaan om een betere editie van Kolijn te verzorgen, ‘in welken gevalle een oud 

handschrift zekerlijk van veel nut zoude zijn’.76  Het ontbreken daarvan wekte bij 

Alewijn geen argwaan. 

Wat meer was, Alewijn droeg zelfs een gedicht op ‘Aan Colijns schim’. 

Daarin gaf hij toelichting bij het werk van de volkstaalfiloloog, de betrouwbaarheid 
                                                 
73 Ibidem, 5. 
74 Alewijn schrijft over de veronderstelde ingreep van een onnadenkende kopiist: ‘Dit is niet onaardig 
verzonnen, en, zo ’t schijnt, ontleend uit het geene ’t Florentijnsche handschrift der Pandecten 
overkomen is; maar by my noch niet bewezen.’ Daarbij verwijst hij naar een werk van de achttiende-
eeuwse rechtsgeleerde Henric Brenkman, die de geschiedenis van de Pandecten, een onderdeel van het 
Corpus Juris Civilis, onderzocht (Ibidem, 9). 
75 Ibidem  
76 Ibidem, 57-58. 
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van Kolijn, het voorlopige werk van diens editeur en ook de correcties daarop die hij 

op taalkundige basis maakte: 

 
Strekt vader Ennius tot glorie 
 Van Roomes lang versmolten schaar; 
 Wy roemen steeds op uwe snaar, 
COLIJN, die Nederlands historie 
 Van de overoudste tyden af 
Zo trouw beschreeft, wiens nyvre veder 
Aan schier versmoorde zaken weder 
 Op nieuws en licht en leven gaf.  

 
(In het eerste deel zal blijken hoe alomtegenwoordig Alewijns beeldspraak onder 

editeurs was. Wanneer zij een oude tekst in druk brachten, spraken zij haast altijd over 

het licht en het leven, zoals Alewijn hierboven ook doet. Hij vervolgt met zijn 

aandacht voor Kolijns taal. Daarbij spreekt hij over zijn tekstbezorging als 

kindverzorging. Ook dat beeld van verwaarloosde kinderen die zorg behoeven was 

onder editeurs algemeen in gebruik.) 

 
 Dan, laas! hoe is uw dicht mishandeld! 
  Uw kroost heeft ook den haat gevoeld 

 Der Tyd, die eeuwig waalt en woelt. 
Zie, in hoe slordig kleed het wandelt. 

  Ik heb ’t wel hier en daar geplooid, 
En kladde en modder uitgewreven, 

Of, zo my dunkt, de mot verdreven 
  Maar, ach! ’t is ver van net getooid. 

Een ander sla bekwamer handen 
Eerlang aan ’t werk met meerder vlijt.  
[...]77 

 
Door Kolijn toe te spreken maakte Alewijn de schrijver los van een lange 

rechtshistorische discussie die Vander Schelling en Van Loon ook tegen elkaars 

persoon voerden. Ook zijn taal was nu belangrijk, zoals die van Vondel of van der 

Goes. 

Zijn taalkundige aanmerkingen uit 1766 publiceerde Alewijn overigens in de 

Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde, de eerste publicatiereeks 

van de in datzelfde jaar nog opgerichte Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 

te Leiden. Het was daar dat meer dan ooit een oorspronkelijk handschrift van Kolijn 

ontbeerd zou worden. 

 

                                                 
77 Ibidem, 4. De Sardijn Quintus Ennius (239-169 vC) schreef in zijn Annales de geschiedenis van 
Rome, vanaf de vlucht van verslagen Trojanen tot in zijn eigen tijd. Hij deed dat in een epische vorm, 
met Homerus als voorbeeld. Ennius zou op zijn beurt een van de voorbeelden worden voor Vergilius 
bij het schrijven van zijn Aeneïs (De Schryver, Historiografie, 43). 
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De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en de materialiteit 

van de tekst (1772-1777) 

Alewijn was in 1766 een van de medeoprichters van de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Met anderen wilde hij in die nieuwe 

Maatschappij de bestaande lokale letterkundige genootschappen overstijgen en werk 

maken van een heel-Nederlands letterkundig forum, waarin taal, literatuur, 

geschiedenis en oudheidkunde voorwerp van studie zouden worden.78 Voor Kolijn 

hoopte hij alvast dat hem dat de gepaste eer zou opleveren. Al rook hij onraad: 

 
 Intusschen wensche ik, dat noch Nijd 
Noch Misverstand u aan zal randen. 
 Geen Epaphus bezwalke uw licht, 
Noch trachte u (want ik hoore iets momplen) 
Met schijn van reden te overromplen, 
 Als ware uw werk een onecht wicht. 
Vaar wel, COLIJN: en, zo de schimmen 
 Oit acht op iemands weldaad slaan, 
 Lach my met vrolijk wezen aan. 
Zo moete uw glorie eindloos klimmen!79 
 

Natuurlijk lachte Kolijn Alewijn vriendelijk toe, Alewijn zou de laatste blijken die 

publiekelijk in zijn bestaan geloofde. Het gemompel over het onechte werk nam 

immers alleen maar toe. Totdat Balthasar Huydecoper en Jan Wagenaar, twee intussen 

oude filologen, die Alewijn in zijn aanmerkingen met instemming genoemd had en 

die bij de oprichting van de Maatschappij meteen uitgenodigd waren lid te worden, de 

valse monnik ontmaskerden.  

De plaatsen waar het demasqué zich voltrok zijn typerend, zoals hierna nog zal 

blijken. In de voetnoten die hij in 1772 toevoegde aan de kroniek van Melis Stoke 

ontvouwde Huydecoper zijn argumenten. In de reeks verhandelingen van de 

Maatschappij publiceerde Wagenaar in 1777 de zijne over Kolijn. Daarin hernam hij 

argumenten van Huydecoper, die intussen ‘te oud en te zwak’ geworden was om ze op 

papier te zetten, en flankeerde ze met eigen, zowel taalkundige als geschiedkundige 

bedenkingen. Daarmee lichtte hij toe waarom hij in de eerste druk van zijn 

Vaderlandsche historie nog vertrouwen had in Kolijn – een schrijver die ‘reeds tot 

tweemalen toe, in druk uitgegeven, en, by veele geleerden, lang, in groote agtinge 

                                                 
78 Zie F. K. H. Kossmann, Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te 
Leiden. Geschiedenis van een initiatief (Leiden: Brill, 1966). 
79 A[lewijn], ‘Aanmerkingen op Clais Colijn’, 4. Epaphos is een Griekse god, bastaardzoon van Zeus 
en koning van Egypte. Hij twijfelde er openlijk aan of Phaëton, een andere god, echt de zoon was van 
de zonnegod Helios. Om dat te bewijzen probeerde Phaëton met de zonnewagen te vliegen, maar hij 
stierf daarbij. 
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geweest’ was – maar hem in de tweede druk geschrapt had.80 De combinatie van een 

groeiende taalkundige aandacht en in genootschappelijk verband beoefende 

letterkunde zou Kolijn uiteindelijk definitief uit de geleerde boekenkast verdrijven. 

Daartoe moesten de sociale mechanismen die Van Loon en Vander Schelling 

rond 1745 gebruikt hadden om het vertrouwen in Kolijn en in zichzelf te vestigen 

afgebroken worden. De ongeldigheid van hun argumenten moest op elk van de drie 

niveaus aangetoond worden: het politiek-staatsrechtelijke, het persoonlijke en het 

inhoudelijke. Wagenaar bewees dat dat voor de eerste twee zeer makkelijk kon: ‘Wy 

laaten ons, wyders, niet uit, in een verslag van den twist, die, over van Loons 

uitgaave, tusschen hem en van der Schelling, ontstaan is’. 81  De sociale 

omstandigheden die de betrouwbaarheid van de twee geleerden bepaalden, deden er 

voor Wagenaar niet meer toe. Er ontstond zo ruimte voor twijfel, die Wagenaar op 

cartesiaanse wijze met redelijke argumenten trachtte op te vullen. Daartoe, zo leidde 

hij zijn argument in, 

ben ik te raade geworden, de redenen, die my bewoogen hebben, om 
Kolyns Chronyke niet voor egt te houden, kortelyk, in geschrifte te 
stellen, en aan het oordeel van de MAATSCHAPPYE der NEDERLANDSCHE 

LETTERKUNDE te LEYDEN, van welke ik de eer heb een Lid te zyn, op te 
draagen; gelyk ik, by deezen, doe.82  

Twijfel en argument hadden dus hun plaats in de nieuwe structuren van de 

Maatschappij, waarvan de twee onthullers als lid gevraagd waren. Daar waren Van 

Loons geloofsbrieven of Vander Schellings beschuldigingen niet meer geldig; 

Wagenaar functioneerde in een nieuwe vertrouwensstructuur, waarin enkel 

argumenten van het niveau van de betrouwbaarheid van de tekst zelf, beoordeeld 

werden – en doorslaggevend zouden blijken.83  

De tekstuele argumenten waren zowel historisch als taalkundig van aard en 

dus een beoordeling van de getuige Kolijn. In historisch opzicht hadden Van Loon en 

Vander Schelling de kroniek van Kolijn geloofd omdat zijn beweringen strookten met 
                                                 
80 Jan Wagenaar, ‘Toets van de egtheid der rymchronyke, die, op den naam van Klaas Kolyn, 
uitgegeven is’ Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden (Leyden: P. van 
der Eyk en D. Vygh, 1777) 201-236, 204. 
81 Ibidem, 213. Dat hij ook in de staatsrechtelijke discussie een derde weg wilde bewandelen, 
formuleerde hij in zijn Vaderlandsche historie. Hij neemt zich daarin voor geen geschiedenis van de 
staat, geen geschiedenis van de vorsten te schrijven, maar een van het ‘volk’ (Haitsma Mulier, ‘Het 
begrip ‘vrijheid’’, 222-223).  
82 Wagenaar, ‘Toets van de egtheid der rymchronyke’, 204. 
83 Het belang van zulke nieuwe structuren voor de Nederlandse cultuur- en wetenschapsbeoefening 
werd besproken door W. W. Mijnhardt, Tot heil van ’t menschdom: culturele genootschappen in 
Nederland, 1750-1815, Nieuwe Nederlandse bĳdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der 
natuurwetenschappen 24 (Amsterdam: Rodopi, 1988). De Leidse Maatschappij wordt daarin echter 
slechts genoemd, niet bestudeerd. In de IJkpuntreeks heet de Maatschappij wel ‘een wetenschappelijke 
ontmoetingsplaats’ en ronduit ‘de wetenschappelijke Maatschappij’ (Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt 
m.m.v. Eveline Koolhaas-Grosfeld, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. Nederlandse cultuur in 
Europese context 2 (Den Haag [2001]) 222 (zie ook 446 en uitgebreider over de 
literatuurgeschiedschrijving 491-499)). 
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wat zij zelf wisten, op basis van Melis Stoke. Wagenaar keerde – de papieren van 

Huydecoper in de hand – Van Loons argumenten om: dat Kolijn sprak met achttiende-

eeuwse kennis, maakte hem net verdacht. De correspondentie met Stoke was te groot 

en ‘de vermomde Klaas Kolijn’ bleek niet alleen aanvaarde onderzoeksresultaten van 

Scriverius – bijvoorbeeld naar de giftbrief van Egmond – over te nemen, maar ook 

diens achterhaalde gissingen – bijvoorbeeld over het gebruik van Germaanse 

bardenzangen. Dat gebruik van latere kennis verried hem, want  

is ’t niet veel waarschynlyker, dat de opsteller deezer Chronyke met 
eene kennis van oude boeken en geschriften heeft willen pronken, die 
hy niet gehad heeft, noch konde hebben, en dat zyn werk van veel 
laater’ tyd is, dan hy ons wil doen gelooven?84 

Naast de historische, lieten ten slotte de taalkundige argumenten weinig over van de 

oudheid van de kroniek. In de hoofdzakelijk taalkundige voetnoten in zijn Stoke-

editie toonde Huydecoper zich een even eloquent als beledigd taalestheet. Hij 

wisselde verontwaardiging – over ‘Kakolijn’ en diens ‘allerbarbaarste en gansch 

walgelyke taal’ – af met geleerde berusting – ‘wy zullen u van deezen kost niet te veel 

gelijk geeven: hy mogt u walgen’. Wanneer hij het over de oude vormen van het 

voornaamwoord voor de derde persoon enkelvoud had, kon alleen ‘hoopen, dat 

Kakolijn, die overal, met zijn I, Ti, Tie, schreeuwt als een mager Varken, geene 

nieuwe Leerlingen op zyne schoole zal krygen.’ Ook Kolijns editeurs moesten het 

ontgelden. Van Loon en Dumbar bleken in hun taalkundige arbeid ronduit gevaarlijk: 

‘Waar vaaren zy heen, die zulke Leidsluiden volgen?’85 Wagenaar nam veel van de 

bezwaren in andere bewoordingen over. Ze kwamen – net als bij de historische 

aanmerkingen – neer op een vergelijking met Stoke en hij besloot eruit dat Kolijn die 

laatste te letterlijk napraatte. Tot een rijmlap toe, die hij niet eens goed begrepen had: 

‘Noch toe, ’t welk toen nog betekent, vat hy [...] op in den zin van tot nog toe.’86 

Verschillen waren daarentegen onverklaarbaar groot en Wagenaar suggereerde dat het 

Middelnederlands van Kolijn, ‘of de Schryver, die zyn’ Persoonaadje heeft willen 

speelen’, niet zo oud was en enkel klonk ‘als thans de Kinderen spreeken’, doorspekt 

met ‘plompe hedendaagsche uitdrukkingen; gelyk gebruut of gebruid; geklopt, voor 

geslaagen, van een Leger spreekende’.87 Alles klonk te bekend om oud te zijn.  

Sluitstuk van die historische en taalkundige inwendige kritiek was nog één 

eenvoudig uitwendig argument.  

Men voege hier nu nog, eindelyk, by, dat niet blykt, dat iemant ooit 
verklaard heeft een oud Handschrift van Kolyns Rymchronyke gezien 
te hebben. Door een oud Handschrift, versta ik geen handschrift van de 

                                                 
84 Wagenaar, ‘Toets van de egtheid der rymchronyke’, 228 en 222. 
85 Huydecoper, Rijmkronijk van Melis Stoke, dl. I, resp. 21-22, 9, 17 en 23. 
86 Wagenaar, ‘Toets van de egtheid der rymchronyke’, 226. 
87 Ibidem, resp. 223, 218 en 219. 
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twaalfde eeuwe, den tyd, waarin Kolyn zou geschreven hebben; maar, 
ten minsten, een Handschrift van de vyftiende, of zestiende, of zelfs 
van ’t begin der zeventiende eeuwe. En my is niet bekend, dat iemant 
ooit gezeid heeft, zulk een handschrift te hebben gezien.88 

Zo werd de kwestie-Kolijn eenvoudig: in alle getuigenissen over Kolijn of over zijn 

editeurs was nooit een handschrift ter sprake gekomen. Daarbij was Wagenaar nog 

mild: hij was ertoe bereid om zelfs een handschrift uit de zeventiende eeuw als bewijs 

te aanvaarden. Het argument van het afwezige handschrift was de sluitsteen voor alle 

historische en taalkundige bedenkingen. 

 

 

Besluit 

Vier gezichtspunten in negatief 

Na de afbraak van de betrouwbaarheid van eerdere getuigenissen en alle getuigen, 

zowel de geleerden als Kolijn zelf, was er alleen nog de leegte van het afwezige oude 

handschrift. Wagenaar stelde een hernieuwde vraag naar een tastbare ouderdom, ook 

voor tekstuele getuigen van het verleden, en die vraag toont dat er in de achttiende 

eeuw – de eeuw die de twee interpretatiekaders van dit proefschrift met elkaar delen – 

uiteenlopende kenniseisen voorkwamen in de Nederlandse filologie. Bij de eerste 

vermeldingen van Kolijn in druk, in de bronnenverzamelingen van Matthaeus en 

Dumbar, volstonden vermoede ouderdom en onbeschikbaarheid nog om een 

teksteditie te verantwoorden en ze te kaderen in een erudiete zoektocht naar meer 

historische kennis. Rond het midden van de eeuw werden discussies gevoerd over de 

betrouwbaarheid van die kennis, werden tekstgeleerden zelf als getuigen in een 

rechtszaak beoordeeld en waren persoonlijke en politieke waarden net zo van tel als 

filologische. Met Huydecoper en de groei van de taalkunde, in de tweede helft van de 

eeuw, was niet meer enkel de betrouwbaarheid van de taalgeleerden voorwerp van 

beoordeling, maar ook die van de oude Kolijn zelf. Bij de taalkundige argumenten 

voegde Wagenaar tot slot twee nieuwe eisen: getuigen moesten een materiële basis 

voor hun beweringen hebben in de vorm van een oud handschrift en zij moesten hun 

beweringen laten toetsen in een genootschappelijk verband van geleerden.  

Na het einde van de maskerade in 1777 gebeurde die materiële toetsing in de 

kwestie-Kolijn nog enkele keren. Frans van Lelyveld, een koopman uit Leiden die 

ook medeoprichter van de Maatschappij was, verzorgde de tweede druk van 

Huydecopers taalkundige aanmerkingen op Vondel in 1782. Daarin liet hij zijn licht 

schijnen op de afschriften van Kolijn die onder Van Alkemade, Matthaeus en Dumbar 

gecirculeerd hadden. Hij stelde daarbij vast dat het tweede, Brabantse handschrift, 

waarop Van Loon  zich voor zijn editie beroepen had, nooit had bestaan. Op basis van 

                                                 
88 Ibidem, 230. 
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een overgeleverde getuigenis van Matthaeus’ weduwe en materiële bewijzen gaf hij 

Vander Schelling gelijk. 89  De zaak bleef in de Maatschappij voortleven: de 

diplomatisch geleerde Adriaan Kluit en de literatuurhistoricus Hendrik van Wijn, ook 

medeoprichters van de Maatschappij, getuigden na 1800 nog eens in het openbaar 

over wat er in de nagelaten papieren van Van Alkemade over Kolijn te vinden was. 

Daaruit besloten ze dat Van Alkemade niet de vervalser geweest was, maar het eerste 

slachtoffer van (de hun nog onbekende) Reinier de Graaf.90 Een oordeel over ware 

kennis in de filologie bleef dus, ook na Huydecopers taalkundige twijfels, een oordeel 

op basis van getuigenissen van geleerden: het filologische oordeel bleef sociaal 

bepaald. Nog meer dan vroeger moest zulk een oordeel ook materieel verankerd zijn 

en aanvaard worden binnen een nieuwe institutionalisering. Die bijkomende 

epistemologische eisen zullen hierna, respectievelijk in het komende en in het derde 

deel nog duidelijker worden.  

In dat derde deel zal ook besproken worden dat de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde een plek werd waar de institutionele en materiële 

epistemologische eisen konden worden vervuld: in haar schoot konden geleerde 

beweringen in genootschappelijk verband getoetst worden, onder meer aan materiële 

bewijzen die in haar bibliotheek bewaard werden. Beide eisen waren elders in 

antiquarisch Europa al vanaf de zeventiende eeuw bekend geweest en op een 

soortgelijke manier ingewilligd, met name door de erudiete oudheidkundigen van de 

Académie des Inscriptions of de Society of Antiquaries. In hun kringen was de twijfel 

van het pyrronisme al langer met nieuwe, materiële kennis bestreden. Met de eisen die 

Wagenaar naar aanleiding van de kwestie-Kolijn voor de Nederlandse filologie 

formuleerde, loodste hij dus, via de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, een 

beproefde materiële bewijsplicht binnen in de genootschappelijke Nederlandse 

volkstaalfilologie. 

Het succes en de ontmaskering van de vervalste kroniek van Klaas Kolijn 

hebben in dit hoofdstuk laten zien wat de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen 

waren van de Nederlandse filologie voor 1780. Dat is het geval voor elk van de vier in 

de inleiding afgebakende gezichtspunten. Er is ten eerste het objectieve gezichtspunt: 

het voorwerp van studie verruimde (I). Filologen bogen zich immers niet meer enkel 

                                                 
89 F. van Lelyveld, ‘Aanteekening over de Rijmkronijk van Jan van Heelv, Slach van Woeronc M. S.’ 
in: B. Huydecoper (red.) Proeve van taal- en dichtkunde; in vrymoedige aanmerkingen op Vondels 
vertaalde herscheppingen van Ovidius; voorgesteld door B. Huydecoper. Tweede uitgave door F. van 
Lelyveld. Met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige aanteekeningen van den 
uitgever. Eerste deel (Leyden: A. en J. Honkoop, 1782) 483-515, 512-513 (noot). 
90 In een brief aan Van Wijn uit 1801 bevestigde Kluit, op basis van wat hij jaren eerder in de nagelaten 
papieren van Van Alkemade gezien had, dat die laatste niet de vervalser was. Van Wijn kreeg zo een 
onafhankelijke en in rechtsbewijzen onderlegde getuige voor zijn eerdere vermoedens van Van 
Alkemades onschuld. Hij publiceerde Kluits brief dan ook integraal: Henrik Van Wijn, Huiszittend 
leeven. Bevattende eenige mengelstoffen over afzonderlijke en, voorheen, weinig of niet bewerkte 
onderwerpen, betrekkelijk tot de letter-, historie- en oudheidkunde van Nederland (Amsterdam: 
Johannes Allart, 1801-1812), dl. 1, 129-213. 
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over het Grieks-Romeinse en vroegchristelijke verleden, maar ook over de 

geschiedenis van hun eigen landen. Die geografische verruiming betekende tegelijk 

ook een chronologische verruiming: behalve de eeuwen van net voor en net na het 

begin van de christelijke jaartelling, kwamen nu ook de Middeleeuwen in beeld. Die 

dubbele objectieve ontwikkeling gebeurde traag en werd bovendien vaak niet 

geëxpliciteerd, zoals uit de Analecta van Matthaeus en Dumbar bleek.  

Het tweede gezichtspunt is een verdere invulling van het eerste. De ruimere 

aandacht betekende namelijk ook een zoektocht naar de eigenheid van dat 

Nederlandse onderzoeksvoorwerp. Die eigenheid bestond ten eerste in de bijzondere 

staatkundige vorm van de Republiek waarin zich in de Lage Landen de Europese 

crisis van rond 1600 had gemanifesteerd – en die Van Loon verwijten van landverraad 

hadden opgeleverd. Ten tweede bestond die eigenheid uit het literaire hoogtij in die 

Republiek, de literaire Gouden Eeuw en de taalkundige studies die daar in de 

achttiende eeuw op volgden – van de hand van onder anderen Alewijn en 

Huydecoper. De staatkundige en de literaire bijzonderheid van de Nederlandse 

Republiek maakte dat de filologie meer was dan een wat ruime variatie op de 

internationale, klassieke filologie; zij vormde de legitimering voor de Nederlandse 

filologie (II). 

Het derde gezichtspunt is het prosopografische. De Nederlandse filologie en 

het editievak kregen volwaardige beoefenaars. Zij hadden meestal – zoals de meeste 

editeurs van Kolijn – een rechtsgeleerde achtergrond, maar ze waren meer dan alleen 

geleerd. Hun filologische werk, dat een gelegitimeerde eigenheid bezat, straalde ook 

op hen af. Uit de lofdichten op de klassiek geschoolde hoogleraar in de rechten 

Matthaeus blijkt de hoge zending van de bezorger van oude tekstfragmenten. De 

editeur, die oude teksten opnieuw in druk bracht, was kennelijk een volwaardige 

instantie in de tekstgeleerdheid (III). Aan het eind van de episode-Kolijn werd 

bovendien duidelijk hoe individuele geleerden zich verzamelden in de Maatschappij 

der Nederlandsche Letterkunde, die in het derde deel nog uitgebreider aan bod zal 

komen. 

Ondanks hun legitieme positie zagen Nederlandse tekstediteurs zich voor 

twijfels geplaatst; de betrouwbaarheid van hun werk was immers niet 

onproblematisch. Het geval-Kolijn laat immers helder zien dat voor oude Nederlandse 

teksten die opnieuw in druk gebracht werden, dezelfde epistemologische twijfels 

golden als in de klassieke filologie. Tegenover de gewenste openbaarheid van oude 

teksten stond een betrouwbaarheid die in vraag gesteld kon worden; er was spanning 

tussen openbaarheid en betrouwbaarheid (IV). De epistemologie van de Nederlandse 

tekstbezorging was daarom in de eerste plaats een evaluatie van getuigen, zoals 

rechtsgeleerden dat gewoon waren, maar dan van oude teksten en van hun editeurs. 

De Nederlandse editeurs waren kortom tekstgetuigen, die, afhankelijk van sociale 

(ook institutionele) en materiële normen, al dan niet het vertrouwen verdienden. 
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Die vier gezichtspunten zullen ook terug te vinden zijn in het nu volgende 

deel. In het eerste hoofdstuk van dat deel zullen edities van andere historische 

kronieken dan die van Kolijn ter sprake komen, in de eerste plaats die van Melis 

Stoke. Tegelijk met die edities, zo zal blijken, ontstond er rond 1600 in Leidse 

rechtsgeleerde kringen een groep editeurs die zich met de beschikbaarheid van oude 

teksten bezig hield. In het tweede hoofdstuk zullen de edities van teksten uit het 

literaire hoogtij van de zeventiende eeuw aan bod komen. De makers daarvan 

behoorden vaker tot literaire kringen in Amsterdam. Hun activiteit kende in de loop 

van de achttiende eeuw een opmerkelijke groei. Aan het eind van die eeuw zou 

uiteindelijk de instantie van de editeur als betrouwbare tekstgetuige gevestigd zijn, 

zoals Wagenaar voor de Leidse Maatschappij bewees. Die Maatschappij zou in 

periode na 1780 alleen maar aan belang winnen, zoals daarna zal blijken uit het derde 

deel. 
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H o o f d s t u k  3  

 

HET LICHT VAN  

DE  OPENBAARHEID EN DE WAARHEID 

In het voorgaande hoofdstuk heb ik de toestand van het Nederlandse editievak tussen 

de zeventiende-eeuwse, vooral klassieke filologie en het laat-achttiende-eeuwse 

literaire historisme geschetst aan de hand van de affaire die de vervalste kroniek van 

Klaas Kolijn in de loop van de achttiende eeuw teweeg bracht. Daaruit trok ik 

conclusies voor de vier in de inleiding voorgestelde gezichtspunten: het objectieve, 

het legitimerende, het prosopografische en het epistemologische. In de twee 

hoofdstukken van dit deel zal ik dat editievak niet met een negatief voorbeeld, maar 

met de veel meer voorkomende positieve voorbeelden schetsen. Daarbij zullen 

dezelfde vier benaderingswijzen terugkomen. Daardoor zal duidelijk worden hoe rond 

1600 Nederlandse editeurs oude kronieken voor het eerst via de drukpers opnieuw in 

de openbaarheid brachten en hoe zij hun studie inpasten in de ruime zoektocht naar 

betrouwbare kennis over het verleden. Bovendien zal ik in dit hoofdstuk de 

werkzaamheden van een editeur nader proberen te omschrijven. Er zijn immers veel 

tussenstadia in heruitgaven van oudere teksten, die soms wel, soms niet en soms 

gedeeltelijk als edities gekenschetst kunnen worden. 

 Omdat Kolijn slechts één van de gezichten van de januskop van de 

Nederlandse filologie voor 1780 is, begint dit hoofdstuk met het andere gezicht: dat 

van Melis Stoke. In de eerste paragraaf wordt de eerste editie van zijn kroniek, uit 

1591, in evenveel detail als de edities van Kolijn besproken. Dat heeft als voordeel dat 

meteen ook de vroegste teksteditie in de Nederlandse filologie tout court aan bod 

komt. De Stoke-editie van 1591 was immers het prilste begin van het Nederlandse 

editievak en getuigt daarmee van de verruimde filologische aandacht, die nu ook het 

verleden van de eigen streek betrof – het objectieve gezichtspunt dus (I). Al meteen in 

deze eerste editie profileerde de editeur zich bovendien als een van anderen te 

onderscheiden geleerde, die volgens de metafoor in de duisternis van de vergetelheid 

het licht weer laat schijnen – wat het mogelijk maakt met een prosopografische blik 

naar zijn werk te kijken (III). 

De tweede paragraaf blijft in de oudste fase van het editievak. Na 1591 

veranderde immers niet meteen alles in de omgang met Nederlandse oude teksten. 

Andere vormen van tekstbemiddeling bleven natuurlijk gewoon bestaan. Deze 

paragraaf geeft enkele voorbeelden omstreeks 1600, om zo de in de inleiding 



TEKSTGETUIGEN 1591-1784 100 

gebruikte definitie van de teksteditie – te weten: het drukwerk waarin een persoon een 

oude tekst opnieuw verspreidt en zichzelf of zijn ingrepen daarbij kenbaar maakt – te 

onderbouwen. Die genrebepaling zal natuurlijk onlosmakelijk verbonden blijken met 

enkele vormelijke kenmerken van de editie. Het doel daarbij was altijd openbare 

beschikbaarheid: het via de drukpers opnieuw ter beschikking stellen van moeilijk 

toegankelijke teksten (of tekstversies). Dat is de eerste helft van de epistemologische 

twee-eenheid (IV). 

Vormelijke kenmerken bepaalden ook de tweede helft van die eenheid: de 

betrouwbaarheid. Die komt aan bod in de derde paragraaf, waarin edities van 

middeleeuwse kronieken besproken worden. Vragen over betrouwbaarheid van tekst 

en editeur lijken hier nog ongecompliceerd. De kroniekediteurs beweerden met hun 

editiewerk in de eerste plaats de historische waarheid te betrachten. Het was dat 

waarheidszoeken dat hun arbeid op de individuele teksten stuurde, evenals de vorm 

die het product daarvan aannam. Betrouwbare kennis in een abstracte zin, of 

algemene historische waarheid, was immers afhankelijk van betrouwbare kennis in 

concrete zin, die gegarandeerd moest worden door in alle opzichten correcte 

individuele tekstfragmenten. Als voorbeeld voor dit soort waarheidsopbouw via 

fragmentarische kennis geldt Wouter van Gouthoevens bewerking van de 

Divisiekroniek uit 1620. 

De eerste drie paragrafen zoeken naar de eerste kroniekbezorgers, die van rond 

1600. De laatste paragraaf schetst een beeld van editeurs uit de twee daaropvolgende 

eeuwen. De editeurs van Kolijn bleken hiervoor vaak Leidse rechtsgeleerden te zijn. 

Daarin vormden zij, zoals zal blijken, geen uitzondering. Er bestond echter nog een 

ruimere groep van kroniekediteurs, die erg heterogeen was. Ze deelden echter een 

aandacht voor de geschiedenis van de eigen landstreken, in het bijzonder voor 

voorbije oorlogen. Daarmee komt, behalve het prosopografische, ook het 

legitimerende gezichtspunt (II) in dit hoofdstuk aan bod. 

In het vierde hoofdstuk zal de twee-eenheid van beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid verder verkend worden aan de hand van een ander subgenre, dat van 

de edities van zeventiende-eeuwse dichters. 

 

 

Rijmkroniek van Holland, Dousa & Spiegel eds. (1591) 

Oorlog en brand dreigden. Maar dat weerhield Barent Adriaensz er in 1591 niet van 

de Rijmkroniek van Holland, door Melis Stoke geschreven, voor het eerst op de 

drukpers te leggen.1 Dit drukwerk was de eerste editie van een letterkundige tekst in 

                                                 
1 Een overzicht van de edities van de Rijmkroniek van Holland is te vinden in Burgers, De Rijmkroniek 
van Holland en zijn auteurs, 11-13. Dat overzicht, dat ook begint met de editie van 1591, weerhoudt 
Burgers er niet van te beweren dat het echte werk pas in 1772 begon, met de Stoke-editie van Balthasar 
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de volkstaal. Adriaensz was drukker in de Amsterdamse Warmoesstraat. Hij had daar, 

achter het uithangbord van het Gulden Schrijfboek, tussen 1588 en 1611 zijn pers 

staan. Melis Stoke had driehonderd jaar eerder, aan het eind van de dertiende eeuw, in 

de entourage van de graven van Holland gewerkt en had een geschiedenis van hun 

graafschap tot 1305 op rijm gezet. Zijn naam werd in de loop van de eeuwen vergeten, 

zijn Rijmkroniek van Holland was in twee handschriften bekend in de zestiende eeuw 

en die werd nu voor het eerst gezet. Daarvoor had Adriaensz een privilegie van de 

Staten van Holland gekregen, waarin de bijzonderheid van het drukwerk, ‘de Copye 

geschreven wesende inden Iaere duisent drie hondert ende tnegentich’, expliciet 

vermeld stond.2  

De Rijmkroniek zette Adriaensz in gotische letters, in twee kolommen over 

precies honderd bladzijden. Aan de verzen van Stoke voegde hij veel toe. Elke kolom 

was vergezeld door een kleine kolom met commentaren in kleinere, romeinse letters. 

En aan de honderd bladzijden gingen nog een ‘Tot den leser’, een ‘Voorreden’, een 

opdracht en een extract uit het genoemde drukprivilegie vooraf. De dertiende-eeuwse 

kroniek werd dus vergezeld van een uitgebreide peritekst.3  

De aan de oorspronkelijke tekst toegevoegde peritekst maakt het verschil uit 

tussen een editie en een gewone herdruk, zoals uit de definitie in de inleiding al bleek 

en zoals ook voorbeelden in de volgende paragraaf duidelijk zullen maken. De 

peritekst biedt immers aan andere personen behalve de oorspronkelijke auteur de 

mogelijkheid het woord te nemen. In 1591 was dat als eerste drukker Adriaensz zelf. 

Hij droeg het boek op aan de de burgemeesters en raadslieden van de stad 

Amsterdam. Daarnaast namen twee specialisten, die voor Adriaensz met de tekst aan 

de slag waren geweest, het woord. Het waren koopman-dichter Hendrik Laurensz 

Spiegel, uit dezelfde stad als drukker Adriaensz, en ridder, staatsman en filoloog 

Janus Dousa (1545-1604), die tot dat jaar afwisselend verbleef op zijn landgoed in 

Noordwijk en in de stad Leiden, waar hij curator was van de universiteit. Dousa trad 

op als de eigenaar van de handschriften van Stoke en als de initiator van de editie; 

Spiegel werd door hem voorgesteld als degene die het werk verricht had en het 

commentaar op de nog anonieme Stoke leverde. 4  Spiegel was de tekstlakei van 

Dousa. Zo lag voor deze eerste druk van Melis Stoke de Amsterdamse Warmoesstraat 

niet zo ver van Leiden.  

Klassieke filologie en de volkstaal in Leiden (1575-1591) 

Ook in Leiden dreigden brand en oorlog en Dousa sen. wist dat beter dan wie ook. 

Ook hem had dat er overigens niet van weerhouden de filologie te beoefenen. De 
                                                                                                                                            
Huydecoper: ‘Met dat werk, de eerste modern-wetenschappelijke uitgave van een Middelnederlandse 
tekst, legde Huydecoper de grondslag voor de Nederlandse filologie.’ (12). 
2 Spieghel, Hollandtsche Riim-Kroniik, fol. [j]v. 
3 Zie voor de peritekst als bron blz. 14. 
4 Zijn naam zou pas bekend worden in 1663, zie noot 73, blz. 125. 
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oorlog kende hij van zeer dichtbij: in 1572, toen hij in Utrecht woonde, had hij zich 

aangesloten bij het Verbond der Edelen dat de bezwaren tegen het Spaanse bestuur 

kracht moest bijzetten bij de landvoogdes. In 1574 voerde hij het bevel over de 

gewapende burgers van Leiden tijdens de belegering van de stad en tweemaal maakte 

hij deel uit van een gezantschap van de Staten van Holland en Zeeland naar de 

Engelse koningin Elisabeth, de laatste keer om haar de soevereiniteit over die 

provincies aan te bieden.  

Hachelijke staatszaken waren het, maar ze hielden Dousa. niet weg van de 

letteren. Hij had zich gevormd in de klassieke filologie in Lier, Delft, Leuven en in 

Frankrijk. Na Leidens Ontzet werd in de stad de eerste universiteit van de Noordelijke 

Nederlanden opgericht en Dousa sen. werd in 1575 de eerste curator. Hij beoefende 

vanaf dan de klassieke filologie actief en maakte tekstedities van en commentaren op 

Romeinse schrijvers: de historicus Sallustius uit de eerste eeuw voor Christus, 

dichters uit dezelfde eeuw zoals Horatius, Catullus en Tibullus of Plautus, de 

komedieschrijver van een eeuw eerder. Later, vanaf 1585, vulde Dousa sen. het 

curatorschap aan met de ambten van bibliothecaris van de hogeschool en van 

geschiedschrijver en archivaris van de Staten van Holland en Zeeland. In die functie 

zou hij later een geschiedenis van het graafschap Holland op rijm schrijven, die in 

1599 als Annales verscheen. De Latijnse gedichten die hij bij meerdere gelegenheden 

schreef ten slotte zijn een laatste bewijs dat de ridder van Noordwijk de klassieke pen 

met evenveel bijval hanteerde als het zwaard van de Opstand.5 

De editie van de Rijmkroniek die deze oorlogvoerende filoloog liet maken 

verscheen in 1591, in een voor hem en voor de Leidse filologie veelbetekenend jaar. 

Niet alleen verliet Dousa sen. dat jaar de stad om zich te vestigen in Den Haag, waar 

hij tot lid van de Hoge Raad benoemd was, en werd hij als Leids bibliothecaris 

opgevolgd door zijn zoon Jan junior. Het jaar betekende ook een verwijdering tussen 

drie vrienden die in de jaren daarvoor de Leidse filologie een eigen cachet hadden 

gegeven. Het ging, behalve om Dousa, om de dichter en Leidse stadssecretaris Jan 

van Hout en om de filoloog Justus Lipsius. Dousa en Van Hout, die niet alleen 

secretaris van het stadsbestuur maar ook van het universiteitsbestuur werd, hadden 

elkaar als vriend gevonden in het bezette Leiden en bleven dat voor de rest van hun 

leven. Terwijl Dousa opgang maakte in de klassieke filologie en de Hollandse 

geschiedenis, zette Van Hout (of Janus Hautenus) in zijn eigen dichterlijke productie 

de bakens uit voor een nieuwe literatuur in de volkstaal. Daartoe organiseerde hij in 

Leiden bijeenkomsten om over Latijnse en Nederlandse literatuur te discussiëren, die 

uitgroeiden tot een Collegium poeticum, ‘als het ware een literaire sociëteit’.6  

                                                 
5 ‘Does, Johan van der’ op www.biografischportaal.nl. 
6 Chris L. Heesakkers, ‘Twee Leidse boezemvrienden van Justus Lipsius: Janus Dousa en Jan van 
Hout’, in: J. De Landtsheer en P. Delsaerdt (red.) Iam illustravit omnia. Justus Lipsius als 
lievelingsauteur van het Plantijnse Huis, De Gulden Passer 84 (Antwerpen: Vereniging van Antwerpse 
Bibliofielen, 2006) 1-26, 8. 

 



HET LICHT VAN DE OPENBAARHEID EN DE WAARHEID 103

Vanaf het begin maakte Lipsius deel uit van dat Leidse Collegium poeticum 

en wat meer is: Dousa sen. , Van Hout en Lipsius vormden in de woorden van die 

laatste ‘een driespan van de vriendschap’.7 Lipsius had vroeger al naam gemaakt als 

klassiek filoloog, onder meer met zijn editie van de Romeinse geschiedschrijver 

Tacitus (1574). Hij werd in 1578 door curator Dousa naar de jonge Leidse universiteit 

gehaald om als hoogleraar in de geschiedenis en in de rechten de jonge academie 

meer allure te geven. Het gaf Lipsius de gelegenheid om de godsdienstige 

vervolgingen in Leuven en Antwerpen te ontvluchten. In Leiden werd het hem naar 

zijn zin gemaakt, met een huis en een botanische tuin, in het gezelschap van zijn 

vriend en drukker Christoffel Plantijn, die ook Antwerpen ontvlucht was, en met 

meerdere voordrachten tot universiteitsrector. Hij onderhield vanuit Leiden 

correspondentie met de Europese geleerdheid, hij verrichtte filologisch werk over de 

Romeinse stoïcijn Seneca en de historicus en biograaf Suetonius en schreef wat 

oudheidkundige verhandelingen. Daarnaast, te midden van de godsdienstoorlogen, 

schreef hij zijn De Constantia, over het Romeinse stoïcisme (1584), en zijn Politica, 

een verzameling politiek-filosofische citaten van antieke autoriteiten (1589). Het was 

lastig: beide boeken belandden op de Vaticaanse Index terwijl in zijn nieuwe stad ook 

veel predikanten hun ongenoegen over zijn werk uitten. Lipsius kreeg tussen die twee 

vuren steeds meer last van een onrustig geweten, wilde meer dan eens ontslag nemen 

en vertrok uiteindelijk in 1591 voorgoed uit Holland. Terwijl Dousa zuidwaarts naar 

Den Haag trok, ging Lipsius eerst naar het noorden, om via de Waddeneilanden en 

een lange reis door Duitsland uiteindelijk in Luik aan te komen. Daar wachtte hij een 

jaar lang, totdat hij de pauselijke absolutie kreeg die nodig was om weer in het 

katholieke Leuven aan de slag te kunnen. In Leiden had hij niettemin een 

onuitwisbare indruk nagelaten: Dousa sen. had zelfs een gedicht geschreven waarin 

hij zich meer beroemde op Lipsius’ benoeming dan op zijn bevelhebberschap in het 

belegerde Leiden.8 

Zover was het voorlopig echter nog niet. Het werk voor de editie van Melis 

Stokes Rijmkroniek moet van een tijdje eerder dateren, van de tijd die begon met het 

Leidse Collegium poeticum.9 Die eerste editie van een Nederlandse verhalende tekst 

kan dan ook gelden als het snijpunt van de gemeenschappelijke interesse van de drie 

filologische vrienden: het was immers een geleerd genre waarin zowel Lipsius als 

Dousa sen. bedreven waren, dat nu uitgeprobeerd werd in het kader van de 

vaderlandse geschiedenis, waarin Dousa sen. zich in opdracht van de Staten 

specialiseerde, en met aandacht voor de Nederlandse volkstaal, waarvoor Van Hout 

een nieuw tijdperk zag gloren.  

                                                 
7 ‘Amicitiae Triumviros’: Lipsius aan Dousa en Van Hout, geciteerd in: Ibidem , 8. 
8 Oberman, ‘Lipsius, Justus’, in: P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch 
woordenboek (1914) dl. 3, blz. 775-782, aldaar 778.  
9 De bijeenkomsten met Van Hout en Dousa lijken wel wat verminderd te zijn na 1586 (Ibidem, 10-11). 

 



TEKSTGETUIGEN 1591-1784 104 

Peritekst: decorum en nietigheid van de editeur (1591) 

Dousa sen. , behalve gewapend edelman toch ook een verdienstelijk klassiek filoloog 

aan de Leidse universiteit, lijkt zich in de editie van 1591 desondanks aan de eer van 

het werk te onttrekken. Hij hult zich in een mantel van bescheidenheid. In een aan zijn 

tekstlakei Spiegel gerichte voorrede minimaliseert hij zijn eigen bijdrage en beschrijft 

hij zichzelf als louter leverancier van de handschriften. In de voorrede beklaagt hij 

zich er zelfs over dàt hij er een moet schrijven: hij, ‘die te samen nau drie woirden 

weet by een / Te knopen in ons dicht.’10 Spiegel had beter een van die grote dichters, 

die de Nederlandse taal zo goed beheersten, gevraagd: Roemer Visscher bijvoorbeeld, 

of Martiael, zijn vriend Jan van Hout natuurlijk of Spiegel had het zelf kunnen doen. 

Zij – en niet hij – waren het immers aan wie sinds kort ‘d’ongehoirde clanc der 

Nederlandscher Luyten’ ontsproot. 11  Zowel in zijn taal als in zijn dichtvermogen 

schoot Dousa sen. naar eigen zeggen tekort, om daarmee de lof voor Spiegel en de 

andere dichters die het Nederlands boven het Latijn verkozen, des te groter te maken. 

Dousa sen. zet daarmee bovendien nog meer het bijzondere van deze Stoke-editie in 

het licht: het gaat niét om klassieke filologie, maar om de studie van de eigen 

Nederlandse taal.  

Dousa’s retorische spel van bescheidenheid gold echter niet alleen de keuze 

van de taal, maar ook het werk van de tekstbezorging zelf. Hij looft het werk dat 

Spiegel verricht had voor deze middeleeuwse kroniek, ‘dien ghy, niet sonder pinen / 

En costen zijt bedacht in druc te laten gaen’.12 De verdienste van Spiegel was echter 

groter dan enkel tekstbezorging die wat moeite kost. Hij had niet gewoon perkament 

in handen genomen en opmerkingen genoteerd. Dat hij met de drukpers de 

Rijmkroniek aan de wereld bekend maakte – als een anoniem werk, want de naam van 

Stoke was nog niet bekend – was nobeler dan dat:  

Niet qualic dienen sal deez’ Schryver sonder naeme: 
Tot noch toe sonder hoop in druck te syn gebracht / 
Twair sonder u geweest / die hem nu van der nacht 
En slaep eerst hebt ontweckt / en s’hemels licht doen scouwen / 
Niet sonder cost en moeyt. [...]13 

Het editeren bleek van Spiegel wel een inspanning gevraagd te hebben, maar die 

inspanning loonde. Spiegel had ermee een schrijver van de nacht en van de slaap 

gered en hij liet hemels licht op hem schijnen. Spiegel bracht het licht van het leven 

bij Stoke. Dousa’s retoriek van bescheidenheid hield een lofbetuiging aan Spiegel in, 

die het werk van de editeur van in het eerste begin op een metaforisch niveau van licht 

en leven tilde, waar het voor heel lang zou blijven. 

                                                 
10 Spieghel, Hollandtsche Riim-Kroniik, fol. iij. 
11 Ibidem, fol. ij/v. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, fol. iij/3v. 
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 Hoe zag dat licht dat de editeur aan de schrijver schonk eruit? Spiegel maakte 

de handschriften die Dousa sen. in bezit had klaar voor de druk en hij deed daarbij 

enkele ingrepen in de tekst van Stoke. In een voorafgaand ‘Tot den Leser’ en in een 

bericht aan het eind gaf hij een overzicht van wat hij deed. Hij vergeleek twee 

overgeleverde handschriften van de tekst met elkaar en één van beide werd ‘niet 

alleen na de woorden, maer ook na de letteren, soo veel doenlyk is geweest, in alles 

nageprint’. Spiegel wilde dus de tekst van één handschrift drukken, de afwijkingen uit 

het andere handschrift, de varianten dus, tekende hij er ‘op de kante’ bij aan. Tussen 

die aantekeningen, dus ook in de marges, voegde hij zijn commentaar toe. Dat was er 

in twee soorten. Ten eerste verklaarde de editeur onduidelijke woorden en 

uitdrukkingen. Dat deed hij door met een teken – afwisselend †, ‡ en * – te verwijzen 

naar de aantekeningen in de marge. Daarin stonden altijd synoniemen, modernere 

vormen of herformuleringen van de onduidelijke tekst, gezet in een kleinere gotische 

letter. Ten tweede gaf de editeur, ‘om de Leser van veel soeckens t’ontlasten’,14 een 

samenvatting van het verloop van de kroniek in de marge. Die was gezet in een 

cursieve romeinse letter, zonder verder verwijzingssysteem. Uit de editie valt tot slot 

nog op te maken dat hij de rubriceringen uit de handschriften overnam als 

typografisch onderscheiden tussentitels. De editeur Spiegel nam dus in de  

onmiddellijke nabijheid van de tekst van Stoke het woord en legde rekenschap af over 

de ingrepen die hij had gedaan. Het licht van de editeur scheen via zijn ingrepen en 

zijn verantwoording. 

 Het licht dat de editeur met zijn ingrepen en zijn verantwoording bracht, 

maakte Spiegel niet minder bescheiden dan Dousa sen. Ook hij paste die mantel. Bij 

Spiegel was de bescheidenheid echter minder vormelijk en ze had een concrete 

aanleiding, zoals uit de peritekst valt af te leiden. Aan het einde van de kroniek staat 

bijvoorbeeld een lijst van errata, met wat toelichting. De kleinere ‘missettinge’, zoals 

‘een .n. voor een .ú. een s. voor een f. een c. voor een e. een .t. voor een r. en 

diergelijke’, zou de lezer volgens Spiegel zelf kunnen verbeteren. Maar  

vat de s. en z. belanget, also wy bevinden dat de schriver die in de 
woorden: seer, sandt, swaer, saen, soúde, side, swoer etc. sonder 
onderscheidt gebruykt, hebben wy ook, wat in d’eerste bladen hier in 
versien is, niet geachtet: doch in de laetste daer beter op gelettet.15  

Spiegel had zijn zware werk van het bezorgen van de Rijmkroniek niet consequent 

kunnen volhouden en dat gaf zijn bescheidenheid een feitelijke basis. Hij gaf zijn 

editiewerk dan ook slechts uit voor wat het waard was: ‘Den bet-wetende vermeten 

wy ons niet te leeren. den bet-weteren is noch wel wat te doen open gelaten. de 

goedtgunstige, goedt-hollandtsche gebruike dit niet langer dan dat iet beters sal 

                                                 
14 De citaten uit het ‘Tot den Leser’: Ibidem, fol. iij/4v. 
15 Ibidem, 100 
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werden voortgebracht.’16 Van meet af aan werd duidelijk dat het moeizame werk van 

de editeur, hoezeer ook met de beloften van eeuwigheid bezongen, slechts tijdelijk en 

in afwachting was.  

Op alle niveaus zette de editie van Dousa sen.  en Spiegel uit 1591 een lange 

traditie in, zoals hierna zal blijken. De peritekst in al zijn verschillende gedaanten, het 

vergelijken van de beschikbare versies van een oorspronkelijke tekst, de ingrepen van 

de editeur en zijn verantwoording ervan: dat alles zouden vaste onderdelen blijven 

van edities van Nederlandse letterkundige teksten. Daarnaast zou ook het discours dat 

de editeur over zijn arbeid en zijn ingrepen bezigde op dezelfde manier voortbestaan, 

als een discours van het leven en het licht in de duisternis, een discours van 

eeuwigheid. Ook het daaraan tegengestelde discours van de tijdelijkheid, dat uit 

Spiegels bescheidenheid sprak, werd volgehouden. Die tegenstrijdigheid was een 

fenomeen van de aan de hele editiepraktijk ten grondslag liggende dubbele 

bezorgdheid: enerzijds lof, omdat teksten via de drukpers openbaar beschikbaar 

werden, anderzijds een besef van voorlopigheid, omdat niet meteen duidelijk was of 

tekstbezorging betrouwbaar was. Na 1591 bleven veel tekstedities het dubbele doel 

van beschikbaarheid en betrouwbaarheid nastreven, vaak niet zonder problemen. 

 
 

Genres van tekstbezorging voor Nederlandse letterkundige teksten (voor 1600) 

Dousa sen.  en Spiegel brachten met hun tussenkomst als editeur, herkenbaar in de 

peritekst, een tekstueel fragment uit het verleden opnieuw in de openbaarheid. Zij 

werden zo een van de instanties die een tekst in het leven roepen, maar natuurlijk niet 

de enige. De geleerde editie was niet de enige vorm van tekstoverlevering, dat spreekt 

haast voor zich. Om een beter zicht te krijgen op de editeur als tekstinstantie zal ik 

enkele voorbeelden van tekstoverlevering uit de eerste decennia van de zeventiende 

eeuw bespreken. Daarmee zal ik proberen het genre van de teksteditie en de editeur 

als instantie van tekstoverlevering te definiëren.  

De drukpers als behoudende openbaarheid 

Zoals gezegd is in die definitie het instrument van de editeur essentieel: de drukpers. 

De druk was vanaf de uitvinding natuurlijk meteen erkend als een nieuw medium, als 

een nieuwe manier om de openbaarheid met teksten te bepalen. Nog in de zestiende 

eeuw waren de zegeningen van de pers het vermelden waard, zo blijkt uit een 

geschiedwerk dat Marcus van Vaernewyck, schepen van Gent en lid van de 

rederijkerskamer, publiceerde in 1568. In zijn Spieghel der Nederlandscher audtheyt 

(later bekend onder de titel Historie van Belgis) compileerde hij verschillende 

bestaande historische werken tot een nieuw verhaal over de oorsprong van de wereld, 

                                                 
16 Ibidem, fol. iij/4v. 
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de veronderstelde aankomst van de Trojanen in de Lage Landen, over de veroveringen 

van de Romeinen en de komst van de Germanen. Alleen voor de vierde periode, die 

reikt van na Julius Caesar tot de kerstening van de Nederlanden en die hij behandelt in 

het vierde boek, waagt hij zich niet aan ‘een lidelicke historie’, dat wil zeggen aan een 

eigen doorlopend verhaal. Dat hebben anderen lang voor hem al gedaan, zo zegt hij, 

zij het niet altijd helemaal juist. Daarom presenteert Van Vaernewyck zelf slechts 

hulpmiddelen ter aanvulling, zodat ooit ‘eenen clouckaert moghen een aerdich werc 

daer uut maken, als hy sijn materien zoo ghereet vergadert vinden sal’. In dit werk zou 

hij alvast wat bouwstenen kunnen vinden, die getuigen van een vroeg soort 

antiquarisme: lijsten van tirannen, ordonnantiën van de stad Gent, citaten uit een 

kroniek, oudheden uit Gentse kloosters en kerken en allerlei lijsten. Ook al gebruikte 

de historicus Van Vaernewyck die zaken niet in een eigen geschiedverhaal, hij redde 

ze, naar eigen zeggen, op deze manier tenminste toch van de verdwijning: 

Wy dan vergadert hebbende, hier int leste in een masse, al dat wi 
schryvens weerdich hebben connen vinden, begheeren zeer wel dat die 
goetwillighe lesers daeraf die kennisse hebben, op dattet bewaert mach 
worden door die letteren der Printe, teghen t’verslinghen der 
verghetentheyt, die oock zeer vele eerlicke ende nootsakelicke dinghen 
verzopen heeft. Want van Vlaendren ende dees Nederlanden, is seer 
vele ghebeurt, ende daertot oock zeer vele begraven in den acker der 
vergetentheyt, daer af wy nemmermeer kennisse en sullen hebben.  

Een graf op de akker van de vergetelheid dreigde, maar Van Vaernewyck bewaarde 

voor de lezers allerlei met behulp van ‘die letteren der Printe’. Hij redde resten van 

het verleden van de vernietiging, een dreiging die in de besproken periode al 

begonnen was met de Noormannen. Van Vaernewyck drukt daarbij ook nog de hoop 

uit dat anderen zijn voorbeeld zouden volgen, om zulk onheil te vermijden: ‘ick wilde 

dat elck soo diligent ware / dat hy zyne comptoiren ruymde’. Ieder die iets verzamelt, 

zou het met kennis van zaken en overzichtelijk openbaar moeten maken en er niet op 

blijven zitten, ‘want wy zien dicwils die seer ialourselick haer dinghen bewaert 

hebben, dattet naer haer doot van onbekende[n] alzoo zeere verstroyt wort, ghelijck 

peerlen die onder die verckenen commen.’17 Akkers, Noormannen, varkens: de druk 

                                                 
17 Die historie van Belgis, diemen anders namen mach: den spieghel der Nederlantscher audtheyt. 
Waer inne men zien mach als in eenen claren spieghel / veel wonderlicke gheschiedenissen / die van 
alle oude tyden / over al die weerelt gheschiet zijn: maer bysonder in die Nederlanden / als sijn 
Vlaendren / Brabant / Hollant / Zeelant / Vrieslant / Gheldre / Gulic / Cleue / Westphalen / Henegouwe 
/ Artoys ende dierghelijcke / ooc van Inghelant / Schotlant / Vranckerijcke / Duytschlant / ende andere 
Landen ende Natien daert te passe commen sal: seer lustich / vremt ende wonderlick om lesen / om der 
onghehoorder outheyt wille / by gheen Historiographen fot Chronickeurs in lichte ghebrocht. 
Ghemaeckt deur Marcus van Vaernewijck: excellent Poët ende Historiographe Moderne. Nu 
tweedemael ghedruct / ende in veel plaetsen ghecorrigiert / verbetert / ende met noch een schoone ende 
zeer bequame tafel verciert (Te Ghendt: by de weduwe van Gheeraert van Salenson, 1574), fol. I v /2v 
(de katernnummers verwijzen naar de tweede druk van 1574; de eerste druk was van 1568). In de 
opdracht van het eerste deel is Van Vaernewyck nog duidelijker over deze kwestie. Hij verontschuldigt 
zich voor zijn oorspronkelijke werk, dat niet zo goed is als het zou kunnen zijn, omdat hij te veel 
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en de openbaarheid konden wetenswaardigheden van veel dreigingen redden, zelfs als 

de historicus de moed ontbrak om erover te verhalen.  

Maar soms lukte dat ook niet. ‘Dit is een groote cause waer over veel Natien 

claghen, als dat haer oude memorialen al verre te zoeken sijn.’18 Het is precies dat 

probleem dat Dousa sen. en Spiegel in 1591 zouden verhelpen met hun editie van 

Stoke, door op te treden als bezorgers van de oude tekst, in tegenstelling tot Van 

Vaernewyck, die toch veeleer een historicus was die zijn historische verhaal uitstelde 

wanneer het ingewikkeld werd. Ze deelden echter wel een geloof in de mogelijkheden 

van de drukpers.19 

De vertaler, de compilator, de vervolgchroniqueur 

De conserverende mogelijkheden van de openbare beschikbaarheid van teksten waren 

al lang bekend en werden ook voor andere genres dan de teksteditie geclaimd. Het 

onderscheid tussen de teksteditie en die andere genres was in het begin niet strikt, 

zoals al uit het voorbeeld van Van Vaernewyck bleek. Ik zal hierna enkele andere 

genres van tekstbezorging, waarin een persoon via de drukpers een oudere tekst van 

een ander openbaar beschikbaar stelt, afzetten tegen de tekstedities. Daarin zullen 

behalve de drukpers, de oude tekst en de tekstgeleerde die zichzelf kenbaar maakt, 

nogmaals onderscheidende kenmerken blijken. Bij wijze van experiment kunnen we 

variëren in de basisbenodigdheden van de teksteditie: eerst tweemaal in de oude tekst 

en vervolgens tweemaal in de editeur die zichzelf en zijn ingrepen presenteert. 

In de inleiding bleek al uit het voorbeeld van de bewerkingen die Bilderdijk 

rond 1800 van de gedichten van Ossian maakte, dat er een haast vanzelfsprekend 

onderscheid bestaat tussen edities en vertalingen. Een vertaler maakt immers een 

nieuwe tekst in een andere taal. Hier is de ingreep van de latere behandelaar van de 

tekst te verregaand om nog van een editie te spreken. Niemand zal dan ook betwisten 

                                                                                                                                            
boeken ter voorbereiding wilde lezen, bij avond na zijn andere bezigheden bovendien. Maar toch 
besloot hij het te laten drukken. ‘Want wy hadden ghedacht dattet onbehoorlic ware, zulck eenen 
tresoor der Antiquiteyten, onder de wolcken der verghetentheyt te laten schuylen, als ons Godt verleent 
heeft (soo Gobelinus seght) die edel conste der letteren, ende nu dat meer is die Druckerye, diet 
(ghecomponeert sijnde) alderbest bewaren ende verbreyden can: ende wie isser yet goets oft lieffelicx 
hebbende, dat hy een ander zonder zijn schade bedeelen mach, en hy anders goet ende eerlick van 
herten is, oft hy en sal sijn vrienden, lantslieden, oft tijdtghenooten oock mede deelen? Hier toe sijn de 
menschen gheschepen, zoo den voornoemden Cicero schrijft, om elcanderen elck naer zijn vermoghen 
behulpich te wesen.’ (Die historie van Belgis, fol. x ij v) Het is met andere woorden een ethische plicht 
van de geleerde om de oudheden die in zijn bezit zijn aan de wereld en zijn tijdgenoten bekend te 
maken, een plicht waarvoor hij de door God gegeven drukpers goed kan gebruiken. Want het is de 
drukpers die tegelijk kan bewaren en verspreiden.  
18 Die historie van Belgis, fol. I v /2v.  
19 Van Vaernewycks kroniek werd later zelf nog vaak onder handen genomen door tekstbezorgers, 
meestal onder de titel Historie van Belgis. Na het verschijnen ervan in 1568 werd die in 1574 herdrukt. 
Een editie kwam er in 1619 van de rechtsgeleerde Joannes Schepperus, kleinzoon van de auteur, en in 
1665 van Reynier Sleghers. In 1784 zou er nog een soort vervolgkroniek verschijnen: bezorgd door een 
anonieme auteur die er, behalve bijvoegsels, ook nog een door hemzelf geschreven vervolg tot de 
achttiende eeuw aan toevoegde. 
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dat een tekst als Die cronijke van Brabant int corte buiten beschouwing kan blijven. 

Het is immers de vertaling van een kroniek van Brabant die Adrianus Barlandus, 

privéleraar in Leuven, in 1521 in het Latijn publiceerde (als de Rerum gestarum a 

Brabantiae ducibus historia) en die in 1554 in het Nederlands verscheen bij Jan van 

Ghelen in Antwerpen. Daarin werden de daden van de Brabantse hertogen verhaald, 

te beginnen bij het mythische geslacht van Brabo, en de gebeurtenissen van het 

hertogdom, dat in de vertaling omschreven stond als ‘seer lustich ende playsant,  

overvloedich in alle vruchten der aerden ende in alle vee’.20 De vertaler voorzag zijn 

tekst nergens van commentaar of opmerkingen en verantwoordde op die manier zijn 

ingrepen niet. Enkel de drukker – die misschien ook de vertaler was? – treedt naar 

voren op het titelblad en aan het eind van de tekst in een slotformule (‘Hir eyndt die 

Cronijcke van Brabant int corte. Ende is gheprint bi Jan van Ghelen. Anno. xv. C. Lv. 

den. ij. Mey.’) en met een gravure van zijn schild met witte hazewinden. 21  Die 

aanwezigheid van de drukker is te gering, maar vooral zijn de ingrepen van de vertaler 

te groot om van een editie te spreken, van een oude tekst dus die met 

zelfpresenterende peritekst opnieuw gedrukt wordt.  

Hetzelfde geldt voor compilaties: ook bij dat soort omgang met oudere teksten 

geldt dat er een nieuwe tekst ontstaat. Daarom blijft Den spieghel der Nederlandscher 

audtheyt, de al genoemde compilatie van Van Vaernewyck, verder buiten 

beschouwing. Van Vaernewyck is geen editeur, hoewel de toestand van de oude 

boeken hem grote zorgen baarde, ‘om dat wy die so doncker ende onvolmaeckt 

beschreuen vonden, terstont scheedende van dat zy roerende waren’. Om dat te 

verhelpen bracht hij die teksten niet opnieuw in druk, maar gebruikte hij ze om zelf 

een nieuw product te vervaardigen: 

nochtans hebben wy ons beholpen, als [zij] die in eenen hittighen strijt 
gheraeckt sijn, met sulc gheweere als ons ter handt ghecommen is, 
ende bequaemst daer toe gedocht heeft: als Samson, die met den caeck-
beene van eenen Esel duysent mannen versloech. Ende Samgar, Anaths 
zone, zes hondert met eenen ploechcautere, dat wy heeten een ploech-
ysere, ende hebben aldus vier boecken vergadert oft geconstrueert.22 

Van Vaernewyck vond dat hij een bijbelse strijd had moeten voeren met de 

onvolmaakte oude teksten om er een eigen werk in vier boeken van te maken. Het 

                                                 
20 Die cronijke van Brabant int corte. Dats die historie der hertoghen van Brabant / warachtelijcken int 
latijn bescreuen duer den wel gheleerden Adrianus Barlandus / ende nu eerst int duytsche overgheset 
ende volsterckt met sommighe gesciedenissen tot het jaer Lv. Item noch daer bi die oorsaecke waerom 
dat het huys van Borgoengnien bi nae altijt oorloghe voert teghen Vrancrijcke, (Thantwerpen: Jan van 
Ghelen, 1555) blz. 1 (de bladzijdenummers verwijzen naar die van de tweede druk, niet naar die van de 
eerste, uit 1554 bij Wynrijcx). 
21 Ibidem, [660].  
22 Die historie van Belgis,  fol. x iij. De tekst vermeldt in de marge ook de aangehaalde bijbelplaatsen: 
Rechters 15 (het verhaal van Simson en de ezelskaak) en Rechters 3 (over Samgar, de zoon van Anat: 
‘Hij doodde zeshonderd Filistijnen met een ossenprik. Zo bevrijdde ook hij Israël.’). 
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mag duidelijk zijn dat hij er niet aan dacht die oude boeken, zoals hij ze aantrof, 

gewoon opnieuw in druk te brengen.  

Een editeur moet dus een oude tekst opnieuw drukken, maar die rol van 

tekstbemiddelaar ook openlijk op zich nemen. Soms weigert hij dat echter. Er ontstaat 

dan een hybride vorm van tekstbemiddeling, waarbij een editeur wel optreedt maar 

zichzelf en zijn ingrepen in de tekst tegelijk ontkent. Hij presenteert zichzelf dan als 

een neutrale filter tussen tekst en lezer. Dit gebeurde vooral bij devotionele teksten, 

waarbij de bezorger veronderstelt dat de kracht in de eerste plaats van de tekst zelf 

uitgaat en niet van zijn bemiddeling. Dat gold in de jaren 1580 voor brieven die 

protestanten uit de Noordelijke Nederlanden tijdens hun gevangenschap in het Zuiden 

schreven. Na hun veroordeling werden hun brieven gedrukt en verspreid. Dat 

gebeurde bijvoorbeeld met de brieven die een zekere Jacob de Keersmaeker aan zijn 

vrouw en kinderen schreef, voor hij in 1569 in Brugge werd verbrand. De anonieme 

bezorger vroeg in een voorbericht aan de lezer:  

wilt dese zijn navolghende brieven met aendachtiger reynder ende 
oprechter herten lesen, op dat ghyse wel overlegt, ende grondich na 
denct, wy hopen dat u[we] l[ieden] daer door geleert, gebetert, ende 
gesticht sult zijn.23  

De bezorger is verder in de tekst niet naspeurbaar. Eenzelfde kracht moest van de 

tekst, onbemiddeld door een bezorger, uitgaan in een editie van Die cierheit der 

gheesteliker brulocht van de mysticus Jan van Ruusbroec uit 1624. Hoewel het 

privilege ook ‘eenighe vernieuvvinghe ende verbeteringhe van de oude Tale, naer de 

veranderinghe des tijts’ betrof, schreef editeur L.C. dat hij de tekst gelaten had zoals 

hij hem had aangetroffen. Lezers zouden dan wel een paar vreemde zinnen onder 

ogen krijgen, waarvan de betekenis duister bleef. Maar L.C. zag het niet als zijn taak 

om helderheid te verschaffen. Duisterheden zouden er volgens hem immers blijven 

zolang de lezer de oude mens met aardse beslommeringen niet zou afleggen. De 

bezorger beweert wel ‘dat ick mijn uuterste beste ghedaen hebbe, ende alle middelen 

gesocht, om het selve tot ghemeyn proffijt ende oorbaer van alle innighe liefhebbers, 

int licht te brengen’, 24  maar in de tekst geeft hij nergens ophelderingen of 

aantekeningen. Het juiste begrip van de tekst van Ruusbroec blijft ook voor deze 

bemiddelaar een kwestie van de juiste instelling bij de lezer. Hier is de editeur geen 

gids, geen hermeneut; hij stelt zichzelf niet op tussen tekst en lezer. 

                                                 
23 In dit teghenwoordighe Boecxken zijn veel schone ende lieflijcke brieuen van eenen genaemt Jacob 
de Keersmaker die hy wt zijnder geuanckenisse gesonden heeft / de welcke tot Brugge leuendich is 
verbrant / Int Jaer. 1569. den 10. Junij. Noch is hier achter by gheset een disputatie tusschen Jacob K. 
ende B. Cornelis, (S.l.: s.n., 1584), fol. A ii r. 
24 L. C., t’Cieraet der gheesteliicker brvyloft, gemaeckt door den goddelijcken leeraer, ende seer 
vvtnemenden schouwer Heer Ian Rvysbroeck, canonick regulier ende eerste Prioor van Groenendale. 
Int licht ghebrocht door eenen liefhebber Christi. Met het leven e¯n Miraculen des Autheurs (Brussel: 
By Ian van Meerbeeck, 1624), fol. *2v. 
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Alleenlÿc bidde ic dat niemant hem en stoote aen eenige hooge ende 
verborgen sinnen die hy hier vinden sal, maer veel eer hier brenge 
eenen goeden wille om deucht te oeffenen, eerende het gene dat hy om 
zÿne duysterheyt wille niet verstaen oft begrÿpen en can, waerachteliic 
geloovende dat de Heyligen noch veel hooger dingen achterghelaten 
hebben, ende vele straelen haerder Goddeliicke wetenschap verborgen, 
vreesende dat de crancke oogen der menschen die niet en souden 
connen verdragen. Ende om de waerheydt te segggen ten is geen 
wonder dat sommige menschen dese dingen vremt duncken, die noch 
naer den vleesch leven, ende niet en hebben aengetrocken den nieuwen 
mensch, die naer Godts beelt geschapen is. [..] Soo dan om te sluyten, 
willen wy dit licht sien ende dese waerheyt bekennen, soo moeten wy 
ons oogen suyveren van dat stoff der aertscher dingen, ende den ouden 
mensch uut doen, ghelyc dit tegenwoordich boecxken genoechsaem is 
leerende, ende sonder twyfel de Goddelÿcke sonne en sal haer straelen 
niet wederhouden, maer sulc een bereyt herte ende gront doorschÿnen 
ende verlichten, doende den selven groyen ende bloyen in alle 
deuchden ende volmaectheyt.25 

Hier moet er geen metaforisch licht van de editeur verwacht worden, maar het licht 

van de waarheid moet van God zelf komen, tot bij een lezer die ervoor ontvankelijk is. 

Bij dit soort devotionele of mystieke tekstbemiddeling treedt de editeur niet echt op 

als tekstgetuige: zijn veronderstelde gezag en betrouwbaarheid als getuige worden 

niet gebaseerd op sociale (of materiële) normen, het enige gezag ter zake zou dat van 

de inspirator van de tekst zijn, God zelf dus. Een soortgelijk beleden respect voor de 

oorspronkelijke tekst was vaak terug te vinden bij nalatenschapsuitgaven. Ook daar 

trad de editeur vaak niet echt als editeur op, maar als neutraal testamentair-executeur. 

Dit soort aanspraken van tekstediteurs valt hierna buiten beschouwing.  

Wat ingewikkelder wordt het wanneer een tekstbemiddelaar een oude tekst 

wel volledig opnieuw laat drukken, maar er zijn eigen aanvullingen aan toevoegt. Ook 

hier blijft echter gelden dat de bewerker zich als een nieuwe auteur presenteert en niet 

als iemand die tussen de oude tekst en zijn eigen tijd bemiddelt. Dat kan blijken uit 

het voorbeeld van Ellert de Veer, die de Divisiekroniek bezorgde in 1590. De 

Divisiekroniek was een anoniem werk, waarin de geschiedenis van het graafschap 

Holland sinds de Bataven beschreven was, in de volkstaal, en dat voor het eerst in 

druk verschenen was in 1517. De auteur bleek later de humanistische augustijner 

monnik Cornelius Aurelius, die de leermeester van Erasmus genoemd werd maar 

tegelijk zijn epigoon was. Zijn Nederlandstalige kroniek over Holland verraadt zijn 

grote interesse voor de geschiedenis van de eigen landstreken, die die van Erasmus 

overtrof en die hem tot een voorbeeld van het humanisme in een eigen, Nederlandse 

variant maakt.26  

                                                 
25 Ibidem, 69-70. 
26 Dat humanisme en zijn historische interesse ziet Tilmans culmineren in de ‘literaire’ 
geschiedschrijving van de Gouden Eeuw: ‘Hier lag het begin van een geseculariseerde Renaissance-
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Ellert de Veer deelde die grote interesse in de geschiedenis van de eigen 

streken met Aurelius. De Veer was stadssecretaris van Amsterdam en als 

vertrouweling van de Hollandse raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt ook 

betrokkene bij de hoogste zaken van de Republiek. In 1590 werkte hij mee aan de 

tweede herdruk van Aurelius’ Divisiekroniek, die in Dordrecht bij Peeter Verhaghen 

van de pers kwam.27 Waarom geldt die samenwerking tussen De Veer en Verhaghen 

hier als laatste voorbeeld van een vorm van tekstbemiddeling die geen teksteditie is? 

Het werk bestaat uit twee delen, die beide niet als een editie te omschrijven zijn. Het 

eerste deel is namelijk een ongewijzigde en integrale herdruk van de eerste herdruk, 

die op zijn beurt weer een exacte herdruk was van de eerste oplage uit 1517.28 Dit 

boekdeel presenteert zich ook niet anders. Het tweede deel bestaat uit aanvullingen op 

de kroniek van 1517. Hier gaat het niet om herdrukken: de aanvullingen verschillen 

van eerdere, anonieme aanvullingen die bij latere oplagen van de Divisiekroniek 

gevoegd waren.29 In plaats daarvan schreef De Veer twee nieuwe aanvullingen als 

zelfstandig auteur – al maakt hij zichzelf enkel bekend als E.D.V. De aanvullingen 

kregen elk een eigen titel en een eigen titelpagina waarop het jaar van uitgave en de 

naam van drukker Verhaghen vermeld stond. De titel van de eerste voortzetting is 

helder: het gaat om Het tvveede deel vande Hollandtsche ende Zeelandtsche Cronycke 

[...].30  De Veer behandelde er de gebeurtenissen tussen 1515 en 1564 in, en dan 

vooral de Reformatie, het verzet van de adel tegen de Spaanse koning Filips II en de 

oorlog die eruit volgde. Hij droeg het werk droeg dan ook op aan stadhouder en 

opperbevelhebber Maurits van Nassau en viceadmiraal Johan van Duvenvoorde (later 

curator van de Leidse universiteit). Hun wil De Veer tonen, aan de hand van 

voorbeelden uit elke periode van de geschiedenis – gaande van Jeruzalem, over 

Carthago, Denemarken en Genua, tot ‘teghenwoordich’ Engeland31  – en met zijn 

                                                                                                                                            
historiografie in de Noordelijke Nederlanden, die bedoeld was als een oriëntatie-middel voor individu 
en natie en die in de zeventiende-eewse Republiek haar literaire hoogtepunt zou bereiken.’ Karin 
Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517: historiografie en humanisme in Holland in de tijd 
van Erasmus, Hollandse studiën 21 (Hilversum: Verloren / Historische Vereniging Holland, 1988), 
187-189, citaat op 189.  
27 De Divisiekroniek kent een ingewikkelde tekstgeschiedenis. De tweede herdruk, waar hier sprake van 
is, is in de inventarisatie van Tilmans herdruk IV.2.2 (zie Ibidem, 177-178). Het door mij 
geraadpleegde exemplaar is dat uit Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, cat. nr. K 
7725 [C2-518 c] (preciosum). Er zijn ook exemplaren die andere drukkersadressen vermelden: 
Aelbrecht Heyndricxsz. in Delft of in ‘s-Gravenhage, Laurens Jacobszn in Amsterdam, Cornelis 
Claeszn in dezelfde stad of Jasper Froyen in Dordrecht (zie Tilmans, Divisiekroniek, 177). 
28 Het gaat om boekdeel IV.2.2.a uit Tilmans, Divisiekroniek, 177. 
29 De eerste herdruk, die van 1585, werd door een anonieme auteur aangevuld tot 1589 (zie IV.2.1 bij 
Ibidem ; van de eerste druk werd een deel van de oplage verspreid met een vervolg tot 1530 (Tilmans, 
Divisiekroniek, 172-174). 
30 Het gaat om IV.2.2.b in Tilmans, Divisiekroniek, 177. 
31 Ellert de Veer, Die cronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant. Beghinnende van Adams tijden tot 
die gheboorte ons Heeren Jesum / voortgaende tot den Jare M. CCCCC. ende XVII. Met den rechten 
oorspronck hoe Hollandt eerst begrepen e¯n bewoont is gheweest vanden Troyanen. Ende is 
inhoudende van die Hertoghen van Beyeren / Henegouwen ende Bourgondyen / De tijt dat sy aent 
Graefschap gheweest hebben. Met de Cronijcke der Bisschoppen van Wtrecht / seer seuyverlick 
gheextendeert ende int langhe verhaelt. Hier is by ghevoecht het tweede deel / oft vervolch / vande 
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eigen beschrijving van het land en de jongste geschiedenis van Holland – daarbij 

noemend zijn regen, zijn kaas, zijn schepen, zijn boter en zijn rivieren – dat een goede 

zeemacht aan elke vorst voordeel biedt in de krijg.32 De tweede aanvulling door De 

Veer is een Historie en behandelt de aansluitende jaren 1566-1590. Dit stuk begint 

waar het vorige geëindigd was – het vertrek van de graaf van Egmond naar Spanje, 

met de grieven uit de Nederlanden op zak – en eindigt met de oorlog en de Spaanse 

vorst die van de troon vervallen werd verklaard.33 In een bericht aan de lezer maakt 

De Veer (of de drukker) duidelijk dat ook dit louter een vervolg op het voorgaande 

was:  

nademael dese onse Chronijcke met Gods hulpe uutgedruckt, maer 
noch niet uutgegeven en was, so en hebben wy niet connen naerlaten 
dit Appendix, ofte cleen vervolch, mitsgaders de heerlicke victorien die 
God almachtich zijn Excellentie ende de gheunieerde Landen heeft 
belieft te gheven, hier achter aen te drucken: biddende hierom den 
goetwilligen Leser het selvighe in dancke aen te willen nemen.34 

Door de belangwekkende gebeurtenissen van zijn eigen tijd vond Ellert de Veer dus 

dat de gedrukte geschiedenis van Holland, zoals Aurelius in zijn Divisiekroniek en 

hijzelf in zijn eerste appendix die beschreven hadden, niet kon blijven zoals zij was. 

Als tekstbemiddelaar ging hij niet, zoals een editeur het zou doen, de strijd met de tijd 

aan door zeldzame teksten van de vergetelheid te willen redden of door bestaande 

teksten te willen verbeteren. Hier deed De Veer met de kroniek wat er al eeuwen met 

kronieken gedaan werd: hij zocht juist aansluiting met de loop van de tijd en vulde de 

bestaande tekst aan, waarvan hij vond dat hij onvolledig was geworden door wat er 

gebeurde en waarvan enkel een herdruk (of vroeger een kopie) niet kon volstaan. Die 

noodzaak voelde hij wellicht des te meer omdat hij de beschreven geschiedenis in zijn 

eigen landstreek zag voortduren. 

 De aanvullingen van De Veer op Aurelius’ Divisiekroniek zijn niettemin een 

grensgeval in de tekstbemiddeling. De noodzaak die De Veer in 1590 voelde om de 

geschiedenis van zijn eigen land aan te vullen met de gebeurtenissen van zijn eigen 

tijd stond niet meer ver af van het aanvoelen in 1620: de noodzaak om ook de 

overgeleverde geschiedenis in de Divisiekroniek te toetsen aan andere overgeleverde 

teksten uit het verleden. Het gedrukte commentaar dat daaruit voortvloeide, leverde de 

eerste editie van de Divisiekroniek op.35 

                                                                                                                                            
Hollandtsche Cronijcke / mitsgaders de gheschiedenissen van dandere Nederlanden ende der seluer 
omliggende Provincien: Hoe ende wanneer die veranderinghe inde Religie toeghecomen is / met 
d’Oorloghen daer wt ontstanden. Vanden Jare 1516. totten Jare 91 (Tot Dordrecht: By my Peeter 
Verhaghen, vvoonende inde Druckerye, 1591), fol. ++ ij/v. 
32 Ibidem, fol. †† ij - †† ij / 6. 
33 Het gaat om IV.2.2.c volgens Tilmans, Divisiekroniek, 177-178. 
34 de Veer, Die cronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, fol. Ar. 
35 Na De Veers vervolgen en vóór de editie van 1620, die hierna aan bod zal komen, werd de 
Divisiekroniek nog voor een derde maal herdrukt. Daarin werden de aanvullingen van De Veer ook 
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De geboorte van de editeur 

Naast deze negatieve afbakening van het genre van de teksteditie tegenover de 

vertaling, de compilatie, de devotionele druk en de vervolgkronieken kan ook een 

positieve afbakening gegeven worden. Essentiële onderdelen daarbij zijn, zoals 

gezegd, ten eerste een tekst die al bestond, meestal niet in druk maar soms ook wel, en 

ten tweede een editeur die die tekst voor het eerst of opnieuw in druk brengt  en 

daarbij zichzelf of zijn ingrepen kenbaar maakt.  

Om zichzelf of zijn tekstbezorging te presenteren staat de editeur een ruim 

arsenaal ter beschikking, zoals ik in de inleiding al kort aanstipte. Het minimum lijken 

initialen of de mededeling dat, behalve de auteur en de drukker, nog een derde 

instantie de tekst voor de druk in handen heeft gehad. Het vaakst presenteert een 

editeur zich natuurlijk met zijn naam op het titelblad en een benoeming van zijn rol, 

om duidelijk te maken dat de oude tekst werd door hem ‘bezorgd’, ‘opnieuw in druk 

gebracht’, ‘voorzien van aantekeningen’, enzovoort. Verder bestaan er nog veel 

mogelijke vormen van peritekst waarin de editeur rekenschap kan geven van zijn 

optreden. Het kan gaan om toevoegingen die de editeur in of tussen de oude tekst 

opneemt: voetnoten, commentaar tussen de oorspronkelijke tekst in een andere vorm 

(alinea’s, glossen), tussentitels of ingrepen in de bladspiegel. Ook voor of achter de 

oude tekst kan hij drukwerk toevoegen: registers, glossaria en allerlei bijlagen. De 

zelfpresentatie van de editeur gebeurt op weer andere plaatsen: zijn naam op het 

titelblad of de omslag (eventueel voorzien van titels en lidmaatschappen), een 

aanduiding van zijn relatie tot de tekst of de oorspronkelijke auteur, of een opdracht, 

een voorbericht, een bericht aan de lezer, of ook uitvoerig in een inleiding, bondig in 

een motto. Al die plaatsen vallen onder de peritekst en het is daar dat de editeur 

zichzelf en zijn ingrepen kan voorstellen en verantwoorden.  

 Hoe bondig of uitvoerig of in welke vorm de editeur zichzelf dan ook 

presenteert, hij kan niet zonder de oorspronkelijke tekst. Dat is echter ook omgekeerd 

het geval en vaak weet de editeur dat maar al te goed. Uit de peritekst spreekt dan een 

bekommerdheid om het lot van de tekst. Daarbij gaat het natuurlijk over zijn eigen, 

stipte en omzichtige ingrepen, maar ook over wat er met de tekst gebeurd zou zijn 

mocht de editeur zijn werk niét gedaan hebben. De tekst zou dan altijd, zoals bij 

Dousa sen. en bij Van Vaernewyck al te lezen viel, vergetelheid of vernietiging ten 

deel zijn gevallen. Oorlog en brand komen dan in gedachten, maar stoffige 

bibliotheken en ontoegankelijke verzamelingen blijken net zo fataal. Dankzij de 

editeur wachtte de tekst nu een beter lot: bekendheid, verdiende aandacht, blijvende 

roem. Tussen bedreiging en redding ligt het werk van de editeur, een werk dat altijd 

                                                                                                                                            
overgenomen en op hun beurt weer aangevuld, door een anonieme auteur. Daarnaast verscheen er in 
1601 nog een Franse vertaling, ten behoeve van ingeweken Hugenoten, en was er al in 1535 een 
verkorte versie gemaakt, die in ongeveer zeventig herdrukken nog tot 1802 als schoolboek gedrukt 
werd (Tilmans, Divisiekroniek, 178-180). 
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moeizaam geweest was maar beloond met resultaat. De editeur presenteert dus niet 

enkel zichzelf, maar ook het heil dat hij de oude tekst brengt, via de drukpers en zijn 

peritekst.  

Het heil dat van de tekstbezorger moest komen werd uitgedrukt in een 

metaforiek van tegengestelde woordparen. Het meest extreem werd de arbeid van de 

editeur opgerekt in beeldspraak van leven en dood. Van de editeur werd gezegd dat hij 

niet alleen de tekst, maar ook de auteur terugbracht van een verblijf bij de doden. De 

tekstbezorging werd zo al gauw een taak van levensbelang, een kwestie van zijn en 

niet-zijn. Daaruit wordt het ultieme streven van de editeur duidelijk: hij wil niet 

zomaar de druktechniek toepassen op een oude tekst, hij wil niet zomaar een 

reproductie van iets uit het verleden geven, of het verleden in tekstuele vorm 

representeren. Hij wil daarentegen het bestaan zélf van de tekst, en bij uitbreiding dat 

van de auteur, bewaren. Hoe oud zij ook zijn, hij wil hun aanwezigheid in zijn eigen 

tijd bevestigen. Het is een gevecht tegen de tijd. En het is juist zijn peritekst die hem 

daartoe in staat stelt: Genette schreef dat de paratekst het verlengde is van de 

eigenlijke tekst en er aan toegevoegd wordt ‘pour le présenter [...], pour le rendre 

présent’.36 De aanwezigheid van een tekst uit het verleden kon gewaarborgd worden 

door de ingrepen van de tekstbezorger.37 

Leven en dood was het meest extreme woordpaar, licht en donker het meest 

gebruikte. Variaties daarop waren de paren met het licht van de openbaarheid 

enerzijds en de nevelen of de akkers van de vergetelheid anderzijds. Het harde en 

moeizame werk van de editeur werd in overeenstemming daarmee het werk van de 

mijnwerker of dat van de goudzoeker. Editeurs spraken in hun epitekst dus niet enkel 

over hun doel in vaste metaforen, ook over de eigen arbeid. Zo schiepen zij van bij het 

begin een discours (in de strikte zin van Foucault) over hun werk en over zichzelf als 

geleerden. De vroege creatie van dat discours wijst op een oud, hoewel vaak impliciet 

zelfbeeld van de editeur. Het discours kende – zoals in de rest van deze geschiedenis 

zal blijken – een bijzonder lang bestaan, een bestaan dat blijkbaar ook de opkomst van 

een nieuw epistèmè rond 1800, met de opkomst van de historistische 

geesteswetenschappen, overleefde. En, zou het kunnen, dat epistèmè zelfs mogelijk 

maakte? Het bestaan van dat discours rechtvaardigt in ieder geval de hier gebruikte 

afbakening van de tekstbezorging, die gebeurt aan de hand van de peritekst en de 

zelfpresentatie van de editeur.  

 
 

                                                 
36 Genette, Sueils, 8. 
37 Over de aanwezigheid van het verleden, die los kan bestaan van de representatie daarvan, zie het 
essay van Eelco Runia, ‘Presence’, History and Theory, 45 (2006) 1. 

 



TEKSTGETUIGEN 1591-1784 116 

De historische waarheid in bijvoegsels (Van Gouthoeven, 1620) 

Ellert de Veer voegde twee appendices toe aan de bestaande Divisiekroniek, die hij als 

geheel onveranderd liet. Volgens de criteria van de weinig beschikbare tekst en de 

zichzelf presenterende editeur was De Veers werk daarom geen editie. In 1620 

gebeurde met diezelfde Divisiekroniek echter iets anders. De tekst werd grotendeels 

opnieuw gedrukt, door dezelfde drukker Peeter Verhaghen uit Dordrecht, maar een 

zekere Wouter van Gouthoeven voegde in de bestaande tekst zijn eigen aanvullingen 

in: Van Gouthoeven deed met andere woorden herkenbare ingrepen in de oudere 

tekst. Deze bewerking van de Divisiekroniek kan na de editie van de Rijmkroniek van 

1591 gelden als een tweede vroege teksteditie in de volkstaal. Samen stonden de twee 

edities aan het begin van het subgenre van de kroniekedities, dat na 1620 steeds meer 

een vastomlijnde vorm kreeg. Opnieuw kan die vorm in het algemeen getypeerd 

worden aan de hand van het vroege voorbeeld van Van Gouthoeven uit 1620. Eerst 

stel ik echter die editie van 1620 voor, samen met de twee grote ingrepen van de 

editeur: zijn weglatingen en zijn toevoegingen. 

In 1620 gaf Wouter van Gouthoeven zijn editie van de Divisiekroniek uit. Van 

Gouthoeven (1577-1623) was een telg uit een aanzienlijk katholiek geslacht en 

woonde in Dordrecht. Daar legde hij zich toe op genealogisch werk, dat hij echter 

nooit publiceerde. 38  Die genealogie was wél de aanleiding voor drukker Peeter 

Verhaghen uit dezelfde stad om hem als editeur van de kroniek te vragen. Verhagen 

was dezelfde man die in 1591 (en 1595) de ongewijzigde tekst van de Divisiekroniek 

met de aanvullingen door Ellert de Veer gedrukt had. De oplagen waren intussen 

echter uitverkocht en toen hij het moment geschikt achtte ‘den druck weder te 

vernieuwen’, vernam Verhaghen  

dat een goet ende eerlijck Burgher deser Stede, nu eenighe Iaren 
herwaerts, met groote moeyten, ende niet sonder kosten, by een 
versamelt hadde veel munimenten ende gheschriften, de Historien ende 
Chronijcke van Hollandt int besonder beroerende.  

Aan deze verzamelaar vroeg hij de Divisiekroniek 

te willen oversien; ende aen te teyckenen het ghene hy oordeelen 
soude, dat uyt de oude exemplaria behoorde, oft wel mochte 
uytghelaten worden, ende in plaetse van dien, weder by te voeghen 
ende in te setten alsulcke dinghen, die tot cieraet ende verbeternisse 
noodigh waren, op dat alsoo de voorleden gheschiedenissen, die noyt 

                                                 
38 Zie M. A. Beelaerts van Blokland, Wouter van Goudhoeven. De man, zijn historisch-genealogisch 
handschrift en zijn geslacht (Den Haag: Beelaerts van Blokland, 1983). 
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voor desen en zijn ghedruct, tot eeuwigher memorie van onse 
naecomelinghen, moghen ghelesen worden.39 

Die verzamelaar van ‘munimenten ende gheschriften’ was Van Gouthoeven en hij 

deed precies wat hem gevraagd werd: hij schrapte hier en daar wat uit de kroniek, hij 

raadpleegde verder zijn verzameling, en die van zijn kennissen, en tuigde er de oude 

tekst mee op. Zo leverde hij de tekst van Aurelius en zijn aanvullers in een nieuwe, 

naar het oordeel van hemzelf en van de drukker betere versie over aan generaties na 

hem. Hij gebruikte de drukpers met andere woorden om een tekst en aanverwante 

documenten in de best mogelijke vorm te bewaren voor het nageslacht. In druk legde 

hij aan het nakomelingschap getuigenis af van zijn tekstkennis.40 

Van Gouthoeven voegde stukken toe, maar hij schrapte ook. Dat wekt onrust. 

Van Gouthoeven is daarmee vooral een slechte editeur – althans vanuit hedendaags 

oogpunt. Hij brengt immers schade toe aan de oorspronkelijke tekst. Tilmans stelt 

evenwel dat zijn werk tegelijk ‘bedoeld [was] als de kritisch-wetenschappelijke en 

aangepaste uitgave van de Divisiekroniek van 1517’. 41  Dat ‘kritisch-

wetenschappelijke’ van zijn uitgave schuilt echter niet in zijn tekstbehandeling, maar 

bevindt zich wél op het inhoudelijke niveau. Hij zocht immers, net als de meeste 

geschiedkundigen van zijn tijd, naar de historische waarheid in de oude tekst (zoals 

ook in het volgende hoofdstuk zal blijken). Juist die kritische houding verplichtte hem 

ertoe te schrappen: sommige van de oorsprongsmythen bijvoorbeeld nam hij niet 

over, een beschouwing van Aurelius over de beste bestuursvorm evenmin. Ook de 

delen uit de kroniek na het werk van Aurelius baseerde hij enkel op de eerdere 

                                                 
39 Pieter Verhaghen, ‘Toe-eyghen-brief’, in: W. van Gouthoeven, D’oude chronijcke ende historien van 
Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, 
verbetert ende verciert met eenige geslacht-registeren ende genealogien der voornaemster edelen, 
midtsgaders steden, dorpen, heeren-huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt. Voor desen 
noyt alsoo ghedruckt gheweest. Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh 
Jaer 1636 (‘sGraven-hage: By Hillebrant van Wouw, 1636) fol. *ij/r-v, fol. *ij/r. 
40 Een soortgelijke ontwikkeling speelde zich af in de opeenvolgende bezorgingen van de Zeelandse 
kroniek van Jan van Reygersberg. Die werd voor het eerst bezorgd door een drukker, Zacharias Roman 
uit Middelburg, in 1634. In 1644 schakelde hij, blijkens het voorwoord, een specialist in: de hierna nog 
vaak genoemde Marcus Zuerius Boxhorn. Een complex geheel van een editie van Reigersberg, van de 
commentaren van Boxhorn en van eigen bijvoegsels, soms in de vorm van noten in de marge, is de 
uitgave van de Zeelandse kroniek door Mattheus Smallegange in 1696. (Zacharias Roman, De oude 
Chronijcke ende historien van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van 
Cortgene: van nieus met eenighe byvoechsels / mitsgaders met de figueren der graeven van Zeelandt 
vermeerdert (Tot Middelbvrch: by Zacherias Roman, boeck-verkooper op den Burcht / inden vergulden 
Bybel, 1634); Marcus Zuerius van Boxhorn, Chroniick van Zeelandt, eertijdts beschreven door d’Heer 
Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert, 2 dln. (Middelburch: By Zacharias ende Michiel 
Roman, 1644); M. Smallegange, Nieuwe cronyk van Zeeland, eerste deel, vervattende de voor desen 
uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert 
ontrent deses Landschaps oudheden en herkomsten, wateren en stroomen, eilanden, steden, en 
heerlykheden (Tot Middelburg: by Joannes Meertens / Amsterdam: by Abraham van Someren, 1696)). 
Een voorbeeldige bibliografie van die laatste editie en van Smalleganges andere werken is: P. J. 
Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1624 - 1710). Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. 
Descriptieve persoonsbibliografie. Met een verantwoording van de gevolgde methode van partiële 
interne collatie, Bibliotheca Bibliographica Neerlandica 16 (Nieuwkoop: B. de Graaf, 1983). 
41 Tilmans, Divisiekroniek, 180. 
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aanvullingen van onder anderen De Veer,42 om uiteindelijk de kroniek tot 162043 te 

laten lopen. Er valt met andere woorden veel voor te zeggen dat Van Gouthoeven 

geen editie, maar een bewerking maakte. ‘Willekeurig en naar eigen inzicht week Van 

Gouthoeven af van de oorspronkelijke tekst’, zo stelt ook Tilmans en ze besluit dat 

zijn drukwerk uit 1620 ‘weinig meer met de opzet van de oorspronkelijke 

Divisiekroniek te maken heeft’.44 Toch kan hij gelden als een editeur: de vorm die zijn 

weglatingen, maar vooral zijn toevoegingen aannamen en die ze als zodanig 

herkenbaar maken, pleiten daarvoor.  

Het is van belang, zoals uit de hier gevolgde omschrijving van een teksteditie 

volgt, dat Van Gouthoeven zijn ingrepen meestal kenbaar maakt. Hij maakte 

aantekeningen bij Aurelius’ tekst, presenteerde producten van zijn eigen studies, 

voegde fragmenten van andere teksten letterlijk in en citeerde uitvoerig uit het werk 

van andere geleerden. Alles laste hij gewoon in de tekst zelf in en hij gebruikte dus 

geen bijzonder apparaat, zoals voetnoten of randbemerkingen. Toch zijn zijn 

aantekeningen als zodanig herkenbaar. Ze dragen tussentitels als ‘By-voeghsel’ of 

‘Aenteyckeninghen’. Ze zijn verder aangeduid als ‘byghevoegt’ of richten zich een 

enkele keer ‘Tot den Leser’.45 Hier en daar voegde Van Gouthoeven een ‘ Nota’ in. 

Meestal duidt hij daarbij met zijn initialen aan wie er aan het schrijven is: ‘By-

voeghsel, door W.V.G.’.46 Ook aan de bladspiegel zijn invoegsels te herkennen: ze 

zijn in kolommen geplaatst, of net niet, of zijn kleiner gezet. Structuur zit er echter 

niet in en halverwege het werk ontstaat er, met een ‘Aenhang van Aenteyckeninghen’, 

bovendien een wildgroei. Van Gouthoeven geeft ter verontschuldiging aan dat hij 

daartoe verzocht werd en daarom inderdaad ‘de moeyten [heeft] genomen, ende 

bynaest alle tgheen dat voor t’scherp vander pen quam, hier by ghevoegt’.47  

Uit al die herkenbare bijvoegsels van Van Gouthoeven bespreek ik vier 

algemene aspecten die latere edities van Nederlandse kronieken typeren, naar stijgend 

belang. Ten eerste is er het onderwerp van Van Gouthoevens tekststudie. Sommige 

van zijn aantekeningen zijn slechts opmerkingen bij de Divisiekroniek, zoals deze: 

‘Nota. Hier machmen mercken onrechtelicke giericheyt eens onedelen Bisschops.’48 

Veel meer bladzijden besteedt Van Gouthoeven aan de presentatie van zijn eigen 

geleerdenwerk in de rand van de kroniek. Het gaat in de eerste plaats om land- en 

                                                 
42 En de anonieme aanvulling van de derde herdruk (i.e. IV.2.3.d in Ibidem, 178). 
43 Tot 1636 in de tweede druk. 
44 Tilmans, Divisiekroniek, resp. 182 en 180. 
45 Wouter van Gouthoeven, D’oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van 
Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige 
geslacht-registeren ende genealogien der voornaemster edelen, midtsgaders steden, dorpen, heeren-
huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt. Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. 
Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh Jaer 1636 (‘sGraven-hage: By 
Hillebrant van Wouw, 1636), 264. 
46 Ibidem, 75 en passim. 
47 Ibidem, 278. 
48 Ibidem, 262. 
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stadsbeschrijvingen, van zijn eigen hand of van bijvoorbeeld die van de Italiaans-

Nederlandse humanist Lodovico Guicciardini. De beschrijvingen gaan over landen en 

steden, maar ook veel dorpen, gehuchten, sloten en huizen in – bijvoorbeeld – het 

‘Balliouschap van Zuydt-Hollandt, ende de Stede van Dortdrecht’, in Leiden en het 

Rijnland of in Den Haag, ‘het Prieel van gheneuchten van Hollandt’.49 Naast en in die 

beschrijvingen nam hij ook lange lijsten op. Bladzijdenlang komen er baljuws, 

rentmeesters-generaal, schouten en vele anderen voorbij in lijsten van bestuurslieden; 

verder zijn er lijsten van abdijen en kloosters voor hun afschaffing in 1573, van leden 

van partijschappen, van vermaarde geleerden uit Holland. Ridders en edellieden 

worden opgesomd volgens de streek of de grafelijke regeringen waarin zij leefden. Zij 

figureren ook in genealogieën van adellijke geslachten als die van Brederode, van 

Arkel en Gorinchem, van Wassenaar. Een lijst van huwelijksallianties nam Van 

Gouthoeven op ‘by d’order van A. B. C. &c. ende dit; om datse also in desen Boeck 

lichtelijcker sullen te vinden zijn, als mede om te ontgaen de confusie wie voor d’een 

oft d’ander ghesteldt behoorde te worden.’ 50  De editie is kortom niet alleen een 

presentatie van de oude tekst van de Divisiekroniek, Van Gouthoeven biedt daarbij 

ook zijn werk aan als hulpinstrument bij het lezen van de kroniek. De teksteditie kreeg 

historische hulpmiddelen en lijstvormige aanvullingen en het geheel toont dat het 

terrein van de inlandse geschiedenis van Holland of de Nederlanden nog volop 

verkend moest worden. Dat blijkt eens te meer uit een lijst ‘van de Latijnsche ende 

Duytsche Historie oft Chronijckschrijvers van Hollant, Zeelant ende van Uutrecht’, 

die in het voorwerk is opgenomen en waarin zonder onderscheid Latijn en Nederduits 

schrijvende auteurs in voorkomen.51 

 Naast die voortgaande verruiming van de geleerde aandacht voor de 

Nederlandse geschiedenis – die bij Aurelius al begonnen was met het schrijven van de 

Divisiekroniek en nu aangevuld werd met handige lijsten – zijn ook de andere teksten 

van belang die die Van Gouthoeven in zijn werk opnam. Het ging om te beginnen om 

oude kronieken, zowel kronieken die al eerder gedrukt waren als nog onbeschikbare. 

Vooral de Rijmkroniek van (de nog niet bij naam bekende) Melis Stoke duikt overal 

op, Van Gouthoeven bekend als ‘voor weynich min als 300. Jaren t’Egmont 

gheschreven, ende onlanghs t’Amsterdam ghedruckt’, in de editie van Spiegel uit 

1591 dus.52 Daarnaast nam hij ook minder bekende, lokale kronieken op als die van 

Lambert vander Burgh of een van Mechelen.53 Zij komen zonder onderscheid voor 

naast Latijnse kronieken – zoals die van Hadrianus Junius, Beka, Heda, Meyerus, 

                                                 
49 Ibidem, 75, 80 en 97. 
50 Ibidem, 217?. 
51 Ibidem, KATERN *ij/6-7. 
52 Ibidem, 231. 
53 Ibidem, respectievelijk vanaf 457 en 617. 
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Jacob Marchant Edelman, Edmond van Dynter – en Franse – zoals die van de 

uitvoerig geciteerde Froissart en Monstrelet.54  

Behalve uit deze voor de geleerde wereld beschikbare drukwerken, citeerde 

Van Gouthoeven ook uit ongedrukt materiaal. Hij nam bijvoorbeeld een fragment op 

uit ‘een oude Rijm-Chronijcke, beginnende vanden jare 1250. ende eyndende int jaer 

1316. gemaeckt by eenen wiens name noch onbekent is, ende op die tijt leefde’. Meer 

informatie over de auteur of het werk gaf Van Gouthoeven niet, enkel nog 

aanwijzingen over het fysieke boek: ‘De voorsz[eide] Chronijcke geschreven int 

Francijn, geleden ontrent 250. jaren, ende nu toebehoorende Mr. Adriaen van 

Meusenbroeck, Advocaet binnen Dordrecht.’55 De kroniek in kwestie was de Spiegel 

historiael, met name het gedeelte dat door Lodewijk van Velthem geschreven was. 

Achtenvijftig verzen nam Van Gouthoeven eruit op en hij voegde er vier 

woordverklaringen in de marge aan toe. Die woordverklaringen – een uitzonderlijke 

soort aantekeningen tussen de verder bijna uitsluitend historische – maken van dit 

gedeelte de eerste, fragmentarische editie van Van Velthems tekst.56 Edities uit latere 

tijden zouden nog zeer belangrijk zijn voor het vak, zoals hierna zal blijken. Hetzelfde 

deed Van Gouthoeven elders in zijn werk met fragmenten uit het Goudse Kroniekje57 

en de Friese kroniek van Tabor, ‘die meer als hondert Jaren gheleden in fleur was’ 

maar ‘noch onghedruckt’ bleef. 58  Uit zowel de gedrukte als de ongedrukte 

kroniekfragmenten die Van Gouthoeven opnam blijkt eens te meer het documentaire 

karakter dat de aandacht voor de Nederlandse geschiedenis had: het ene document 

over die geschiedenis, de aangevulde Divisiekroniek, plaatste hij in zijn editie in een 

ruimer netwerk van veel andere overgeleverde documenten. Dat is een tweede 

specificatie van zijn editiewerk. 

                                                 
54 De Franse: Ibidem, respectievelijk vanaf 371 en 432. 
55 Ibidem, 321-322.  
56 De fragmenten van Van Velthem zijn te vinden op Ibidem, 321-322, 344-346 en 368-369. In 
hetzelfde jaar verscheen er ook een fragment in de tweede druk van de Stoke-editie van Spiegel en 
Dousa, met enkele woordverklaringen en twee keer een ‘NOTA’ (Henric Laurensz. Spieghel, 
Hollandtsche riim-kroniik inhoudende de gheschiedenissen der Graven van Hollandt tot het iaer M. 
CCC. V. Door enen wiens naeme noch onbekent is, voor 319. iaren beschreven. Met een voorrede des 
Edelen E. Ionkh. vander Does, Heere tot Noordtwyk, Register-meester van Hollandt. Hier is noch by 
gevoecht een vvaerachtige deductie van de gelegentheyt van Graef Floris ende Gerrit van Velsen. 
Mitsgaders een extract vvt een Oude Chronijcke, ghedruckt by Ian Veldenaer tot Vtrecht int Jaer ons 
Heeren 1480. Item een Extract uyt een ander out Bouck, van dē iaere 1315, in Francijn geschreven 
(s’Graven-Haghe: By Hillebrant Iacobssz, 1620), fol. O/2r-v: ‘Volcht een extract vyt seecker ovdt 
bovck, gheschreven op Francijn, al in rijm, overghesedt uyt Latijn, soo het scheen gheintituleert Spiegel 
Historiael, hoewel den Tijtel daer niet voor stodnt: Vervatende verscheyden geschiedenisse tot ‘t Iaer 
ons Heeren 1315.’). 
57 van Gouthoeven, D’oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland 
ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige geslacht-
registeren ende genealogien der voornaemster edelen, midtsgaders steden, dorpen, heeren-huysen, 
ende andere beschrijvinghen van Hollandt. Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Beginnende 
vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh Jaer 1636 341 en 353. 
58 Ibidem, 305. 
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 Van Gouthoeven doorweefde dus als het ware de kroniek van Aurelius met 

andere tekstfragmenten. Die konden het lopende verhaal aanvullen, soms 

tegenspreken, maar vaak ook bevestigen. Echte bevestiging kwam echter niet zozeer 

van andere kronieken, maar wel van officiële documenten. Van Gouthoeven nam dat 

soort teksten dan ook overvloedig op en putte, zoals bij de kronieken, uit wat al 

bekend was, maar ook uit wat slechts een enkeling gezien had. Hij publiceerde 

immers  

eenige oude Hantvesten ende andere memorien, genomen uyt sommige 
so gedruckte als geschrevene boecken, schriften ende oude 
munimenten, eensdeels onder Mr. Adriaen van Meusenbroeck, 
Advocaet alhier [te Dordrecht], als mede onder my berustende.59  

De brieven, charters, handvesten en andere officiële documenten uit die 

geleerdenverzamelingen had Van Gouthoeven ‘van woorde te woorde 

byghevoeght’.60 Hij voorzag die vaak van aanvullende informatie: van een document 

schreef hij bijvoorbeeld dat het ‘is bezegelt met eenen groenen uythangenden Zeghel, 

in groenen wasse, in enckelen staerte.’61 Zulke zegelkundige informatie gaf hij niet 

alleen ter bevrediging van een geleerde nieuwsgierigheid, maar zij garandeerde de 

authenticiteit van de geciteerde documenten, die in privé-bezit bleven en dus niet voor 

iedereen raadpleegbaar waren. In zijn editie van 1620 kampte Van Gouthoeven dus 

meteen met een cruciaal epistemologisch probleem van de oude filologie: dat hij met 

de druk bijzondere documenten over het eigen verleden openbaar maakte, 

garandeerde niet meteen dat hij die documenten juist weergaf en dat hij dus een 

getrouwe weergave gaf. Details over het fysieke uitzicht van de tekst konden daarin 

slechts helpen. Vooral uit dit derde aspect van zijn editie blijkt de antiquarische 

strategie van betrouwbaarheid, die Van Gouthoeven volgde en die ook in het volgende 

hoofdstuk uitgebreider ter sprake komt. 

 Het toevoegen van lijsten, van andere kronieken, van woordverklaringen, van 

officiële stukken, al die ingrepen die Wouter van Gouthoeven in de Divisiekroniek 

deed, maken van zijn uitgave – anders dan de aanvullingen van Ellert de Veer – wél 

een editie. Hij stelt een oude tekst over de Nederlandse geschiedenis opnieuw 

beschikbaar, grijpt erin in en vult die aan met andere documenten, maakt zijn ingrepen 

ook herkenbaar en wil voor zijn ingrepen en toevoegingen ook betrouwbaar 

overkomen. Dat alles heeft zijn belang. Dat blijkt uit het vierde en laatste aspect: de 

verantwoording die Van Gouthoeven voor zijn werk aflegde. Die verantwoording is er 

evenwel slechts onrechtstreeks. Het woekeren van zijn aanmerkingen is een eerste 

aanwijzing van het belang dat erin moet schuilen, maar dat belang wordt nergens 

expliciet benoemd. Enkel wanneer dat woekeren stopt en de tekst zonder veel verdere 

                                                 
59 Ibidem, fol. iij/v. 
60 Ibidem, 386. 
61 Ibidem. 
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toelichting gedrukt wordt. ‘Aenteyckeninghen en zijn hier niet seer van noode’, zo 

kondigt editeur Van Gouthoeven op dat moment zijn komende onzichtbaarheid aan, 

omdat  

de waerheyt hier so niet gespaert en wort, als voorheen wel gedaen is: 
so dat ick haer nootlijck voor den dagh heb moeten halen: nochte hier 
en zijn de dwalingen van onse roekeloose Historyschrijvers so groot 
niet: ja dese gantsche Beschrijvinge kan ick bykans al met der ouder 
Schrijvers getuygenissen (soot noot ware) bevestighen: Maer tis niet 
van noode. Eenighe puncten sal ick maer ter loop aenroeren, ende dan 
voort varen.62 

De aan- of afwezigheid van de editeur is er dus altijd om de historische waarheid te 

dienen. De editeur bracht het licht van de openbaarheid en zocht zo zelf het licht van 

de waarheid. 

Om de waarheid aan het licht te brengen, daartoe zijn Van Gouthoevens 

aantekeningen er tussen de tekst. Om dezelfde reden liet hij, zoals gezegd, stukken uit 

de oorspronkelijke kroniek weg, te weten ‘alle de capittelen, vervatende eenige 

fabulen’.63 En nog steeds om dezelfde reden voegde hij ook uitgebreide citaten uit het 

werk van andere geleerden in. Veruit de meeste plaats ruimde hij in voor de Leidse 

filoloog Petrus Scriverius en dan vooral voor diens Beschrijvinghe van out Batavien 

(1612).64  Dat is hier van belang. Niet alleen omdat Scriverius zelf later nog zou 

werken aan een nieuwe editie van de Divisiekroniek, die echter nooit zou 

verschijnen, 65  en niet alleen omdat hij door andere editeurs van Nederlandse 

kronieken gehuldigd zou worden als voorbeeld.66 Wel omdat Scriverius’ doelstelling 

met zijn filologische arbeid over de Hollandse geschiedenis (die in het volgende 

hoofdstuk nog uitgebreider besproken wordt) exact die van Van Gouthoeven was: het 

vinden van de waarheid. Van Gouthoeven nam in zijn editie van de Divisiekroniek 

inderdaad veel van Scriverius over dat lijkt op zijn eigen ingrepen: 

‘Aenteyckeninghen’ en beschrijvingen van oudheden, officiële zendstukken en 

charters, fragmenten uit de Rijmkroniek van Stoke. 67  Voor Van Gouthoeven was 

immers de oude tekst, ‘met veel dolingen, erreuren, fauten, so in tijt als inde sake’,68 

net zo min als voor Scriverius van belang. Hij greep erin in ‘tot voordering vande 

                                                 
62 Ibidem, 277. 
63 Ibidem, fol. iij/r  
64 Petrus Scriverius, Beschrijvinghe van ovt Batavien, met de antiqviteyten van dien. uyt ontallicke 
gheloof-waerdige schrijvers ende oude stucken neerstelic opgesocht by een nieuwe vader-landslievende 
schrijver nieuwelickx uytgegeven. (Tot Arnhem: by Jan Janssoon., 1612). 
65 Langereis, Geschiedenis als ambacht, 240. 
66 bv. Boxhorn, kroniek Veldener; waaraan Scriverius trouwens ook meewerkte: Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 van Gouthoeven, D’oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland 
ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige geslacht-
registeren ende genealogien der voornaemster edelen, midtsgaders steden, dorpen, heeren-huysen, 
ende andere beschrijvinghen van Hollandt. Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Beginnende 
vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh Jaer 1636, fol. iij/r. 
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waerheyt, ende meerder verciercel van dese Chronijcke, ende ter eeren vanden 

voornoemden Pieter Schrijver (die so wel geschreven heeft)’.69 De Divisiekroniek is 

dus slechts een aanleiding om de historische waarheid te achterhalen; de editie is een 

toets voor de inhoudelijke betrouwbaarheid ervan. 

Met dit vierde aspect, het hooggestemde waarheidslievende doel van de editie, 

maar ook met de andere aspecten, de betrouwbare, documentaire aandacht voor het 

Hollandse verleden, mag het ten slotte niet verbazen dat ook in deze editie het zo 

bepalende discours van de levenwekkende editeur opduikt. Dat gebeurt op een 

rederijkersmanier, in een lofdicht dat iemand onder het pseudoniem ‘Reyn 

liefd’betoont’ schreef op Van Gouthoeven, ‘den wel gheleerden ende seer ervaren 

liefhebber der ouder Chronijcken’. De thema’s klinken bekend. Er dreigde een 

zwijgen over ‘Bataviers deughd’ en traagheid, onachtzaamheid, slordigheid en 

‘slofheydt’ woekerden als onkruid. Wat de Bataven betreft, had één man dat eerder al 

kunnen voorkomen: Tacitus, ook al was hij ‘Uutheemsch’’. Voor de middeleeuwse 

geschiedenis van het graafschap Holland stonden de zaken er slechter voor. Opnieuw 

leek vergetelheid te dreigen... 

 [...] 
 Maer ghy GOUTHOEVEN toont der ouder Graven wandel, 
En * d’Ed’len heures tijdts, die ghy als we’er doet leven, 
 
 Wt Lethes stille vliedt. en voerts’ op vleughels licht, 
 Van Swanen wit, seer hoogh, jae by de Sterren dicht, 
Daer heur’ en uwen Naem voorts eeuwigh blijft geschreven.70 

Van Gouthoeven redde de grafelijke geschiedenis van Holland van de vergetelheid en 

de dood. Wat meer is: hij voerde die naar de eeuwige herinnering en zal daar, althans 

volgens ‘Reyn liefd’betoont’, uiteindelijk zelf ook deel van uitmaken. De editeur 

brengt ook hier het licht en het leven, zorgt ervoor dat de tijd geen vat heeft op zijn 

studieobject en daardoor hopelijk ook niet op hemzelf. 

 Ondanks de ongerustheid die de ingrepen van editeur Wouter van Gouthoeven 

uit 1620 zouden kunnen wekken bij hedendaagse editeurs, geldt zijn behandeling van 

de Divisiekroniek hier dus als een teksteditie. Hij doet immers ingrepen in de tekst en 

die zijn herkenbaar en voor zijn eigen rekening. Die ingrepen betroffen, zoals 

hierboven bleek, de Hollandse geschiedenis, waren gebaseerd op andere kronieken en 

officiële documenten. De editeur probeerde voor al die teksten een betrouwbare 

bemiddelaar te zijn en dat omwille van zijn hoge doel, de historische waarheid. 

Daarom werd hij bekleed met het decorum van de editeur. Vooral dat doel, maar ook 

de vorm die de editoriale ingrepen kregen, maken van deze uitgave het prototype van 

                                                 
69 Ibidem. 
70 Bij ‘d’Ed’len’ staat een verklaring in de marge: ‘* So van bloet als van deugt ende gheleertheydt.’ De 
Lethe was een stroom in de Griekse onderwereld en haar naam betekent letterlijk ‘vergetelheid’. 
(Ibidem, fol. *ij/8). 
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een reeks edities die na 1620 van oudere kronieken gemaakt zou worden en die in de 

volgende paragraaf in beeld komt. In die reeks zal, zoals zal blijken, de 

betrouwbaarheid van gedrukte teksten uit het verleden een centraal probleem blijken 

te zijn. Daarin, en in de andere genoemde aspecten verschilt het werk van deze 

kroniekediteurs wellicht van wat moderne editeurs met dezelfde teksten zouden willen 

doen, maar dat doet niets af van de typering van hun werk als tekstbezorging.  

De editie van Van Gouthoeven uit 1620 verschilt niet alleen van latere 

kroniekedities, maar in zeker opzicht ook van de oereditie, de editie met name die 

Dousa en Spiegel in 1591 maakten van de kroniek van Melis Stoke. Die voorgangers 

van Van Gouthoeven hadden niet alleen aandacht voor de Hollandse geschiedenis, 

maar meer dan deze ook voor de taal van Stoke, die natuurlijk veel ouder was dan die 

van Aurelius. Die tweede klemtoon, die op de taal van de Lage Landen, zou net als de 

aandacht voor de historische waarheid, een eigen traditie krijgen. Uit het tweede  

hoofdstuk van dit deel zal immers blijken dat het editievak vanaf de Gouden Eeuw 

ook in dat talige opzicht een productieve fase kende, waarin vooral zeventiende-

eeuwse dichters opnieuw uitgegeven werden. Dat behalve die dichters ook de oudere 

kroniekauteurs, zoals Aurelius maar vooral Stoke, konden gelden als kunstige 

schrijvers, wier taal net zo onaantastbaar hoorde te zijn als die van de latere dichters, 

dat zou pas rond 1780 een gevoeligheid onder editeurs worden. In dit proefschrift zal 

dat het begin van het derde deel betekenen. 

 

 

Tekstgetuigen in Leiden en hun antiquarische opvolgers (1620-1780) 

Voordat die talige tak van het editievak, die al in 1591 in de kiem aanwezig was, 

uitgebreider aan bod komt in het volgende hoofdstuk, moet ik nog de kroniekediteurs 

voorstellen die na 1620 hetzelfde werk verrichtten als Van Gouthoeven. De 

verzameling kroniekediteurs bestond aanvankelijk uit een kern aan de universiteit van 

Leiden, met in de eerste plaats, in de eerste helft van de zeventiende eeuw, 

rechtsgeleerden die voor hun eigen vak of uit bredere interesse zich ook toelegden op 

oude teksten in de volkstaal. Daarna, in de loop van de zeventiende en achttiende 

eeuw, waaierde die filologische interesse wat uit en voegde een minder vast omlijnd 

gezelschap van antiquarische filologen zich bij hen. Beide groepen, de Leidse en de 

uitwaaierende, bezorgden oude kronieken, waarvan een overzicht volgt. Uit het 

volgende hoofdstuk zal dan blijken dat de betrouwbaarheid van het werk hun allen 

parten speelde.  

Eerst schets ik kort de context waarin die eerste, Leidse groep kroniekediteurs 

ontstond. Twee takken van de filologie kenden aan de Leidse universiteit al hun 

beoefenaars op het moment dat de eerste tekstedities in de volkstaal verschenen: de 

klassiek-filologische en de rechtsgeleerde. Eerder in dit hoofdstuk stipte ik al aan dat 
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de klassieke filologie in Leiden door Justus Lipsius tot een van haar hoogtepunten 

gebracht werd en naar de volkstaal uitgebreid in het Collegium poeticum, waar ook 

Janus Dousa en Jan van Hout deel van uitmaakten. Die aandacht voor de oude taal, 

ook de oude volkstaal, leverde – zoals hiervoor bleek – de Stoke-editie van Dousa 

sen. en Spiegel uit 1591 op. De jonge Leidse universiteit kende daarnaast ook 

beoefenaars van de rechtsgeleerdheid. Lipsius zelf was bijvoorbeeld ook hoogleraar in 

het recht. Behalve Lipsius liep daar ook Paullus Merula rond, die tussen zijn Latijnse 

rechtsgeleerde werk door ook over Romeinse oudheden schreef. Merula verzamelde 

bovendien ook oude documenten over het recht van de wildernis, de houtvesterij en 

de jacht in het graafschap Holland, die hij vervolgens in druk bracht.71 Zijn werk zou 

door latere volkstaalediteurs nog gebruikt worden; zelf zal hij in het volgende 

hoofdstuk nog uitgebreider terugkeren. Zowel in de klassieke filologie als in de 

rechtsgeleerdheid in Leiden was de uitbreiding van de editeursaandacht al voor 1600 

merkbaar, die steeds meer ook de geschiedenis en de taal van de eigen landen insloot. 

Na 1620, na Lipsius en Merula, bezorgden nog andere Leidse geleerden 

kronieken. Onder hen waren ook Marcus Zuerius Boxhorn en Petrus Scriverius, die 

verder ook nog ter sprake zullen komen. De eerste bezorgde de Zeelandse kroniek van 

Johan Reigersbergen in 1644 en de kroniek van Jan Veldener over Holland, Zeeland 

en West-Friesland in 1650. 72  De tweede annoteerde meer kronieken dan hij er 

werkelijk uitgaf. Hij bestudeerde, zoals vermeld, de Divisiekroniek en annoteerde 

verder het Goudse Kroniekje (in 1663 postuum uitgegeven) 73  en de zogenaamde 

kroniek van de Klerk uit de Lage Landen bij de Zee (pas in 1740 door Frans van 

Mieris gedrukt, waarover aan het eind van het volgende hoofdstuk meer).74 Deze en 

nog andere kronieken werden het studievoorwerp van de Leidse filologen, die 

daarnaast natuurlijk ook de al bekende Latijnstalige kronieken over de Nederlanden 

bleven uitgeven. Arnoldus Buchelius, een vriend en collega van Scriverius, 

bijvoorbeeld, gaf tegelijk de kronieken van Johannes van Beka en Willem Heda of 

                                                 
71 Paullus Merula, Placaten ende ordonnancien op ‘t stuck van de wildernissen (s’Graven-Hage: 
Beuckel Corneliss. Nieulant, 1605). 
72 van Boxhorn, Chroniick van Zeelandt en Marcus Zuërius van Boxhorn, Chronyck van Hollandt, 
Zeelandt ende Westvrieslandt, door Johan Veldenaer over omtrent twee hondert jaeren geschreven. 
Uytgegeven ende met aenteyckeningen, als oock verscheyden graeflijcke brieven, raeckende de 
outheden ende saeken van de gedachte Landen, verrÿckt (Tot Leyden: By Willem van Riinnenburch, 
1650). Van die laatste kroniek hadden Dousa en Spiegel al een fragment opgenomen in de tweede druk 
van hun Stoke-editie, onder deze aankondiging: ‘Volcht een extract uyte Cronijcke gedruct by Ian 
Veldenaer tot Vtrecht int Iaer ons Heeren M. CCCC. LXXX.’ (Spieghel, Hollandtsche riim-kroniik, fol. 
Niiij/r-O/v). 
73 Scriverius, Het oude Goutsche chronycxken. Daaraan werd op de hierboven voor Van Gouthoeven 
beschreven manier ook een fragment uit de Rijmkroniek van Holland toegevoegd. Het ging om ook de 
slotopdracht aan graaf Willem III, waarin de naam van Melis Stoke genoemd wordt en die dus zo voor 
het eerst gedrukt werd (251-252). 
74 Frans van Mieris, Chronyk van Holland, van den Klerk uit de Laage Landen by der Zee: nooit 
voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgeever (Te 
Leyden: by Pieter vander Eyk, 1740). 

 



TEKSTGETUIGEN 1591-1784 126 

Lambertus Hortensius uit in 1643.75 Er was kortom een corpus van middeleeuwse en 

vroegmoderne kronieken, die Leidse filologen bestudeerden om het verleden van hun 

eigen streken te leren kennen, zonder dat zij daarbij het contact met de Latijnse 

filologische en rechtskundige geleerdheid in dezelfde stad verloren. 

Grofweg zou gesteld kunnen worden dat die Leidse interesse vooral de grote 

kronieken betrof: de wereldkronieken of die van de Lage Landen, vooral de 

Rijmkroniek van Stoke en de voortzetting van de Spiegel historiael door Lodewijk van 

Velthem. De tweede groep kroniekediteurs, die niet meer alleen aan de Leidse 

hogeschool te vinden waren maar hun werk wel voortzetten, breidden het studieobject 

nog meer uit naar de lokale kronieken, die de geschiedenis van slechts één van de 

provincies of van een enkele stad of een enkel dorp behandelden.  

 De edities van kronieken met een beperkter geografisch bereik pasten in een 

achttiende-eeuwse groei van lokale historische interesse. Niet alleen filologen als die 

uit het zeventiende-eeuwse Leiden bleken de geschiedenissen des lands te willen 

lezen, er groeide in de loop van de achttiende eeuw ook belangstelling bij een ruimer 

publiek. Voor lokale geschiedenissen ontstond er een steeds grotere afzetmarkt en 

soms deelden ook edities van oudere kronieken in dat succes.76 Tom Verschaffel geeft 

een overzicht van de producten van die lokale geschiedschrijving voor de Zuidelijke 

gewesten, 77  voor het Noorden kunnen hier enkele voorbeelden van lokale 

kroniekedities volstaan. De gebeurtenissen van het Ontzet van Leiden, verhaald door 

Jan Fruytiers, werd nog in hetzelfde jaar 1574 anoniem gedrukt, met naam herdrukt in 

1577 en 1646, en in 1739 door een editeur bezorgd, die er nog oud commentaar van 

Scriverius aan toevoegde.78 Het relaas van dezelfde feiten door Adrianus Severinus, 

oorspronkelijk gedrukt bij het eeuwfeest van 1674, werd in 1777 bezorgd met 

aantekeningen van Johannes Prins.79 Ook Rotterdamse kronieken verschenen na 1700 

opnieuw: die van Willem van der Sluys over stadvoogd Frans van Brederode in 1724, 

bezorgd door Cornelis van Alkemade,80 en die van Jacob Lois in 1779, bezorgd met 

                                                 
75 Langereis, Geschiedenis als ambacht. 
76 Over die lokale geschiedinteresse in de Zuidelijke Nederlanden: Verschaffel, De hoed en de hond, 
43-45. 
77 Ibidem, 45-55. 
78 Korte beschryvinge van de strenge belegeringe en wonderbaarlyke verlossinge der stad Leiden in 
den jaare 1574 door Jan Fruytiers, welke in dien tyd geleeft heeft. Na den druk in Delft 1577; met 
eenige aanteekeningen van Pieter Scriverius; en andere byvoegzelen, (Te Haarlem: by Johannes 
Marshoorn en Pieter van Assendelft, boekverk., 1739). Dit is Haitsma Mulier en Van der Lem (red.), 
Repertorium, nr. 173a. 
79 Johannes Prins, Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en ‘t ontzet der stad 
Leiden, kort en klaer voorgesteld uit den grond der eerste, en gebragt tot de laetste beroerten en 
oorlogen van Nederland, voorgevallen in de XV. en XVI. eeuw De vijfde druk, met nieuwe 
aentekeningen opgehelderd.; als ook vermeerderd met eene na-reden. en met de treffelijke oratie van 
den heere mr. Karel Crucius. uitgesproken op de 100ste verjaergetyde van Leidens ontzet, 1674. (Te 
Leiden: bij de wed. A. Honkoop en zoon, 1777). Dit is Haitsma Mulier en Van der Lem (red.), 
Repertorium, nr. 389a. 
80 Kornelis van Alkemade, Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans 
van Brederode, genaamt Jonker Fransen oorlog beschreven en met egte meest ongedrukte bewyzen 
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een andere spelling door Gerrit Manheer, die ook commentaren van andere schrijvers 

toevoegde.81 In 1740 liet Sebastiaan Centen de kroniek van Hoorn door Theodorus 

Velius verschijnen;82 in 1752 Paul van Alen een beschrijving van Grave en Cuijk (bij 

Nijmegen) door Diederik Paringet. 83  Die overal groeiende interesse in de lokale 

geschiedenis betekende overigens niet dat er enkel nog kronieken in de volkstaal 

verschenen. Zoals de Leidse filologen bleven ook deze lokale kroniekediteurs oude 

Latijnse teksten drukken. Dat blijkt uit het voorbeeld van Johannes Mantelius, die de 

geschiedenis van het graafschap Loon en de stad Hasselt schreef in 1663. Laurentius 

Robyns gaf ze in 1717 opnieuw uit en deed dat volgens het stramien dat van de Leidse 

filologen bekend is: met bijgevoegde rechtsbronnen om het verhaal te staven.84 De 

Nederlanden zagen in de loop van de achttiende eeuw hoe oude, lokale kronieken, in 

zowel het Nederlands als het Latijn, overal de zorgen van tekstediteurs kregen. 

 Dit alles wordt wel wat rafelig. De onsamenhangende indruk die deze veelheid 

aan kroniekedities in de loop van de achttiende eeuw geeft weerspiegelt zich in de 

verscheidenheid aan editeurs die eraan werkten.  Zij vormden geen groep. Het waren 

uiteenlopende geleerden die zich occasioneel met een oude kroniek bezighielden, 

wanneer het hun voor hun lokaal-historische studies uitkwam. Het best worden zij 

misschien getypeerd door Gerardus Dumbar, stadssecretaris van Deventer, die zijn 

historische vorsingen publiceerde in zijn Analecta (1719-1722) en die in de val van 

Kolijn trapte. De kroniekediteurs waren inderdaad analectae, bloemlezingen van 

oudheden die het pad van de geleerden toevallig kruisten. Het ging daarbij, zoals uit 

het vroege voorbeeld van Van Gouthoevens editie van de Divisiekroniek al bleek, om 

niet enkel kronieken, maar ook om rechtsdocumenten, om overzichtslijsten, om 

streekbeschrijvingen, en verder nog om materiële overblijfselen, om geleerdenbrieven 

of om bouwplannen.85  Alles wat misschien nog van dienst konden zijn voor een 

                                                                                                                                            
bekragtigt (Te Rotterdam: by Philippus Losel., 1724). Dit is Haitsma Mulier en Van der Lem (red.), 
Repertorium, nr. 9e. 
81 Gerrit Manheer, Kronyk der stad Rotterdam, uit de beste schryveren byeen verzameld. Beginnende 
met den jare 1270, en eindigende met het jaar 1670 (Te Rotterdam, 1779). Dit is Haitsma Mulier en 
Van der Lem (red.), Repertorium, nr. 320a. 
82 Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn, daar in het begin, aanwasch, en tegenwoordige staat dier 
stad verhaalt worden. Als mede de gedenkwaardige geschiedenissen die, zo voor, in, als na den 
trubbel, in of omtrent dezelve en door geheel West-Vriesland gebeurt zyn, tot het jaar 1630. Beschreven 
door Theodorus Velius. Dezen vierden druk met aantekeningen vermeerdert (Te Hoorn: By Jacob 
Duyn, 1740). Dit is Haitsma Mulier en Van der Lem (red.), Repertorium, nr. 103a. 
83 Paul van Alen, Memoriaal of beschryving van de stad Grave, en den lande van Cuyk Te samen 
gebracht en in geschrift nagelaten, door den heer Diderik Paringet. Uytgegeven en met aantekeningen 
vermeerdert, Stucken en documenten behoorende tot den Memoriaal (Tot Utrecht: by Hermanus en 
Johannes Besseling., 1752). Dit is Haitsma Mulier en Van der Lem (red.), Repertorium, 374a. 
84 Laurentius Robyns, Historiæ Lossensis libri decem authore. Joanne Mantelio. cui adjuncta sunt 
Diplomata Lossensia, privilegia, paces, pacta, donationes, infeudationes, &c., necnon recollectio 
edictorum, constitutionum, declarationum, jurium &c. labore & studio Laurentii Robyns (Leodii: F. 
Alexandri Barchon, 1717). 
85 Bouwplannen bijvoorbeeld in de bezorging van het ontwerp van Constantijn Huygens voor de 
Scheveningseweg in Den Haag: Gysbert de Cretser, Beschryvinge van ‘s Gravenhage, behelsende 
desselfs eerste opkomste, stichtinge en vermakelyke situatie. mitsgaders de oude coustumen die in den 
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groter of breder historisch overzicht, namen zij op. Als oprapers wilden zij geen 

historisch overzicht maken; zij stelden het geschiedverhaal uit. Deze achttiende-

eeuwse kroniekediteurs waren inderdaad een bonte verzameling antiquarische 

verzamelaars. Hun antiquarische houding, de daarbij horende overvloed aan oude 

teksten en ook het gebrek aan een historisch overzicht, zowel in Dumbars Analecta als 

in de hele achttiende-eeuwse campagne om onuitgegeven kronieken uit de Lage 

Landen aan het licht te brengen, kan ten slotte ook nog het lange succes van de 

vervalste Klaas Kolijn in die eeuw verklaren.  

 Hoe onsamenhangend die antiquarische gelegenheidsediteurs met hun 

kronieken en rechtsdocumenten ook waren, wél valt op dat zij zich conformeerden 

aan het geleerde genre van tekstbezorging zoals dat rond 1620 bij Leidse 

rechtsgeleerden en klassieke filologen ontstaan was. Dat deden zij zowel naar vorm 

als naar doel en soms pasten zij toch ook in hun sociale profiel. Wat de vorm betreft 

vulden ook zij hun bijvoegsels en voetnoten in de eerste plaats met rechtsdocumenten, 

met oude charters – en verder ook met brieven, oude munten en zegels. Ook voor hen 

gold dat de kronieken een kader waren om die andere resten uit het verleden in een 

juist tijdsverloop te plaatsen, maar vooral – in omgekeerde zin – dat de andere 

bronnen het doorlopende verhaal van de kroniek konden staven of ontkrachten. Dat 

had alles te maken met het doel van hun tekstbezorging: dat bleef door de zeventiende 

en achttiende eeuw heen het vinden van zekere kennis over het verleden. De 

‘inbreiding’ van de door de kronieken verschafte informatie met vooral rechtsteksten 

toont aan dat die historische kennis betrouwbaar was als het ook rechtszekere kennis 

was. Het verbaast dan ook niet dat in de groeiende mengelmoes van kroniekediteurs, 

met antiquaren als de schilder Frans van Mieris of het duo van de ambtenaar Van 

Alkemade en de ex-predikant Vander Schelling, toch ook academische 

rechtsgeleerden aanwezig bleven. Zo was er de in de inleiding genoemde Antonius 

Matthaeus, hoogleraar rechten in Utrecht en later in Leiden en  uitgever van vooral 

Latijnse kronieken én van Klaas Kolijn. Na hem, in 1778, werd ook Adriaan Kluit tot 

hoogleraar in Leiden benoemd. Kluit had zich eerder met de welsprekendheid en de 

klassieke talen bezig gehouden, maar kreeg nu de leerstoel oudheidkunde en de 

daarvoor wezenlijke diplomatieke historie. Ook hij liet zich in met Kolijn, maar vond 

in die hele zaak geen rechtszekere historische kennis.86 

 Aan het begin van de zeventiende eeuw bestond er kortom aan de Leidse 

universiteit een groep geleerden die edities maakten van kronieken in de volkstaal. 

Die kroniekedities werden na hen nog decennialang gemaakt door verschillende 

soorten editeurs, vaak gepromoveerde rechtenstudenten maar vaak ook niet, die zich 

door de zeventiende en achttiende eeuw heen op het werk van de eerste groep 

                                                                                                                                            
Hage geobserveert worden. Waarachter bygevoegt is de zeestraat op Scheveninge door de heer van 
Zuylichem (Tot Amsterdam: by Jan ten Hoorn., 1711). 
86 Zie blz. 94. 
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baseerden en ernaar verwezen, maar er slechts op varieerden en er geen ingrijpende 

wijzigingen in doorvoerden. Oude kronieken in de volkstaal drukken was een 

langlopende onderneming. 

 

 

Besluit 

Het licht van de openbaarheid en het vuur 

Door oorlog was de stad Leiden bedreigd, maar ze had stand gehouden en ze werd in 

1575 beloond met de oprichting van een universiteit. Daar begon de filologische 

interesse van enkele geleerden als Janus Dousa sen. , Justus Lipsius en Jan van Hout 

zich in de laatste decennia van de zestiende eeuw uit te strekken naar het verleden van 

hun eigen land. Die interesse is terug te vinden in de eerste editie van een Nederlandse 

verhalende tekst: die van de dertiende-eeuwse Rijmkroniek van Holland, rond 1300 

geschreven door Melis Stoke, in de zestiende eeuw in twee handschriften ontdekt door 

Dousa sen. en in 1591 voor de druk gereed gemaakt door Hendrik Laurensz Spiegel. 

Deze onderneming werd niet getroffen door oorlog, maar nu waren het vlammen die 

toesloegen. Bijna de volledige oplage van die eerste editie werd vernietigd, zo gaat het 

verhaal, toen de Amsterdamse Warmoesstraat brandde. 

 De Stoke-editie van 1591 vormde samen met de nieuwe uitgave van Aurelius’ 

Divisiekroniek die Wouter van Gouthoeven in 1620 verzorgde, het begin van het 

genre van de kroniekeditie in de Nederlandse filologie. Daarmee werd de Latijnse 

filologie in Leiden, waarin Dousa sen.  een belangrijke rol speelde, verruimd met de 

aandacht voor de oude en nieuwe vormen van de Nederlandse taal, waarin Spiegel 

zijn dichterlijke kunnen al bewezen had. Het begin van de Nederlandse teksteditie viel 

dus samen met het eerste van de aandachtsgebieden die in de inleiding onderscheiden 

werden: dat van de objectieve verschuiving naar het verleden van de eigen 

landstreken (I).  

Met zijn lofdicht op Spiegel riep Dousa sen.  tegelijk ook de editeur als 

tekstoverleveringsinstantie in het leven (III). Spiegel zelf was daarin nog enigszins een 

uitzondering: als Amsterdams koopman en literator zal hij in het volgende hoofdstuk 

beter blijken te passen bij een andere groep editeurs. Wat de kroniekediteurs betreft 

sloot Dousa zelf beter bij het sociale profiel aan: het ging in het begin om een groep 

Leidse filologen, meestal rechtsgeleerden, die met oude teksten omgingen als met 

rechtsbewijzen. Deze groep kreeg in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw 

navolgers van velerlei slag, die op antiquarische wijze het eerste editiewerk 

voortzetten.  

De verantwoording die al deze kroniekediteurs voor hun werk gaven (II), was 

onveranderlijk het achterhalen van de waarheid over de Nederlandse geschiedenis, 

hun middel daartoe steeds oude teksten die ze in hun bijvoegsels afdrukten. Die 
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verandering van medium beschouwden ze als een garantie om die resten van het 

verleden te bewaren voor de volgende generaties. Het werk zélf dat zij als 

tekstoverleveringsinstantie deden, was voor hen voldoende om epistemologische 

moeilijkheden tegen te gaan. De openbaarheid van oude rechtsdocumenten betekende 

kortweg betrouwbaarheid (IV). Van spanning tussen beide was er nauwelijks sprake: 

de zelfbepaling van de kroniekediteurs en het decorum dat hun werd toegekend moest 

betrouwbaarheid uitstralen. Zij redden de teksten van de vergetelheid en verkregen zo 

voor hun studieobject en voor zichzelf toegang tot de eeuwigheid. Het decorum was 

dus groter dan het probleem.  

Het waarheidszoeken van de kroniekediteurs betekende dat ze nauwelijks 

aandacht hadden voor de oude taalvormen en voor de oude literatuur. Boxhorn 

bijvoorbeeld waardeerde de kroniek van Stoke, ‘in wiens verssen veeltijdts meer 

waerheydts, als aerdigheyts is te vinden’,87 toch vooral om zijn historische en niet zijn 

literaire waarde. Hij kende verder ook wel Der minnen loep, maar hij citeerde slechts 

met tegenzin over een riddertoernooi bij de graaf van Clermont. Hij verontschuldigt 

zich erna:  

Den Leser sal het moghelijck al te lanck ende te veel wesen. Doch hy 
sal ons, hoop ick, geern ontschuldigen, als wy soodaeniger Dichters 
getuychnisse gebruycken, denckende dat dese ende dierghelijcke 
rijmen onder onse voorouderen sijn gheweest antiquissimum Annalium 
genus, soo als Tacitus spreeckt, dat is, de outste maniere om hare, ende 
harer Princen daden, den naerkomelinghen te kennen te gheven.88 

Stoke paste goed in de strijd tegen de ‘fabulen’; dichters als die van Der minnen loep 

niet: die laatsten boden niet de kenniszekerheid over het verleden die diplomatische 

stukken wél boden. Ook Lipsius verloor snel zijn prille interesse voor de oude 

volkstaal. Toen hij in 1591 in Luik op pauselijke absolutie wachtte, stuitte hij op de 

oudste resten van de Nederlandse taal. Bij Wachtendonck, boekverzamelaar in die 

stad, kon hij een psalterium inzien dat gevonden was in het klooster van 

Munsterbilzen. De Latijnse verzen waren vertaald naar Oudnederfrankische. Hij 

signaleerde zijn vondst aan Van Hout, zijn vriend uit het Leidse Collegium poeticum, 

maar zag zelf af van verdere studie of van een editie. 89  Middeleeuwse 

psalmenvertalingen konden immers net zo min als leerdichten over de liefde of andere 

teksten die geen kronieken waren, bijdragen tot het achterhalen van de historische 

waarheid.  

                                                 
87 van Boxhorn, Chroniick van Zeelandt, dl. 1, 26. Verderop noemt hij Stoke nog ‘die oude ende 
gheloofwaerdichste Dichter van de Rhijm-Chronijcke van Hollandt’ (dl. 2, 49). 
88 Ibidem, dl. 2, 68. 
89 Toon Van Hal, ‘Een ‘geurtje’ rond de Wachtendonckse Psalmen? Een omstreden bijdrage van Justus 
Lipsius tot de Germaanse filologie’, in: J. De Landtsheer en P. Delsaerdt (red.) Iam illustravit omnia. 
Justus Lipsius als lievelingsauteur van het Plantijnse Huis, De Gulden Passer 84 (Antwerpen: 
Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, 2006) 27-43, 33.  
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Toch was de problematische keerzijde van de gedrukte openbaarheid bekend. 

Die was bij de kroniekediteurs echter niet zo acuut als bij een andere groep editeurs, 

die meer geïnteresseerd waren in de Nederlandse taal. Ook deze groep kende als 

vroegste voorbeeld de Stoke-editie van 1591, waarin Spiegel meer dan andere 

kroniekediteurs aandacht besteedde aan de oude taal. Daarbij werd duidelijk dat de 

druk, ondanks de beloften van waarheid, weinig garanties kon bieden. Van Hout liet 

bijvoorbeeld een brief van Lipsius afdrukken met diens afschrift van enkele 

Oudnederfrankische verzen uit de Wachtendonckse Psalmvertaling.90 Ze waren dus 

wel in druk beschikbaar, maar wie kon zeggen hoeveel fouten er onderweg ingeslopen 

waren? Wat was het woord van zulke tekstgetuigen eigenlijk waard?91 En ook: werd 

een tekst door de druk wel van eeuwig behoud verzekerd? De brand in de 

Warmoesstraat voedde vanaf het begin de onrust. Al bestaat er geen zekerheid over de 

juistheid van dit verhaal,92 het deed wel de ronde als een waarschuwing.  De blijvende 

kwetsbaarheid van de tekst sprak er immers uit, zelfs als die door de drukpers en de 

bemiddeling van een editeur voor de openbaarheid beschikbaar gesteld en voor de 

eeuwigheid bewaard leek te zijn. De kwetsbaarheid van de gedrukte tekst zou na 1591 

echter niet in de eerste plaats uit de studie van de oude taal blijken, maar vooral uit het 

succes van dichters uit de Gouden Eeuw. Uit het tweede hoofdstuk van dit deel zal 

blijken dat ook zij behoefte hadden aan editoriale zorg. 

 

 
90 Lipsius’ brief met het drietalige afschrift van Psalm 18 werd, door bemiddeling van Van Hout, 
gepubliceerd in een vergelijkend-taalkundig werk van Abrah[am] vander Milius, Lingua Belgica, sive 
de Linguae illus communitate tum cum plerique aliis, tum praesertim cum Latina, Graece, Persica; 
deque communitatis illius causis; tum de Linguae illius origine et latissima per nationes quamplurimas 
diffusione; ut et de ejus praestantia (Leiden, 1612), 152-155. De auteur betoogt daar aan de hand van 
de psalmenfragmenten dat talen door de tijd heen variëren, zoals er synchroon ook variaties bestaan 
tussen regio’s, bijvoorbeeld tussen de Eolische en Dorische varianten van het klassieke Grieks. 
91 Dat Lipsius de laatste was wiens raadpleging van het Munsterbilzense psalterium gedocumenteerd is, 
maakt hem tot op de dag van vandaag verdacht, als was hij de laatste getuige die de dode levend gezien 
heeft – zo staat het althans in de meest recente literatuurgeschiedenis (Frits Van Oostrom, Stemmen op 
schrift). Het handschrift ging wellicht tijdens de Franse Revolutie, die in de Zuidelijke Nederlanden 
vooral in de stad Luik woedde, verloren. Van Hal gaat daarvan uit. Hij vond geen sporen van een 
verkoop of een verhuizing van het handschrift in de bewaarde bronnen over de nalatenschap van 
boekverzamelaar Wachtendonck (Van Hal, ‘Geurtje’, 35-36, noot 25). Daaruit besluit hij: ‘Als men 
ervan uitgaat dat het Wachtendonckse psalmenhandschrift steeds in Luik bleef, is er veel kans dat het 
in de nasleep van de Franse revolutie tussen 1795 en 1814 werd vernietigd.’ (Van Hal, ‘Geurtje’, 36, 
noot 25). 
92 Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. 
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DE  BETROUWBAARHEID VAN 

HET STOFFELIJKE 

Het Nederlandse letterkundige editievak leverde van bij het begin niet alleen 

kroniekedities op, waarmee de filologische studie van de oudheid zich uitbreidde naar 

de Middeleeuwen van de Lage Landen. Gelijktijdig bestond er nog een tweede corpus 

van teksten: de literatuur in strikte zin, de schone letteren. Auteurs uit de Gouden 

Eeuw, zoals Hooft, Vondel en Van Focquenbroch kregen al vanaf 1630, dus net na de 

eerste kroniekedities zoals die van Van Gouthoeven, een uitgave van hun literaire 

werk. De bestaande filologie werd dus ook op het vlak van de literatuurstudie 

uitgebreid: niet meer alleen de Latijnse en Griekse auteurs werden bestudeerd, ook die 

van de eigen, Nederlandse taal. Dit is een tweede objectieve verruiming van de 

filologie die plaats had in de loop van de zeventiende eeuw (I). 

Dat tweede corpus wordt in dit hoofdstuk voorgesteld, maar belangrijker is de 

tweede bezorgdheid van tekstediteurs die daarin tot uiting komt. Bij deze 

(strikt-)literaire tekstedities ging het niet alleen meer om het behoud en de 

beschikbaarheid van de tekst, waar de kroniekediteurs als vanzelfsprekend op 

vertrouwden. De literaire editeurs stelden die vanzelfsprekendheid namelijk ter 

discussie, zij merkten problemen van betrouwbaarheid van de tekst op. Het ging hen 

immers niet alleen om het bewaren van bedreigde teksten, niet alleen om de 

vergetelheid die te bekampen was met de drukpers, maar juist om de gevaren die die 

pers inhield. In de eerstvolgende paragraaf zal duidelijk worden dat ook 

rechtsgeleerden die gevaren al kenden uit de veranderingen die oude rechtsteksten 

ondergaan hadden, maar ook dat binnen de letterkundige tekstverzorging het vooral 

het oeuvre was van de populaire en succesvolle Nederlandse dichters die editeurs 

deed ondervinden hoe de druk ook teksten kon corrumperen. De tweede objectieve 

verruiming van de filologie zal ons in dit hoofdstuk dus leiden naar de tweede, 

problematische helft van de twee-eenheid beschikbaarheid-betrouwbaarheid (IV).  

De andere aard van het tekstcorpus en de problemen van de druk zorgden 

ervoor dat de editeurs van de Nederlandse zeventiende-eeuwse klassieken hun rol 

anders beschreven en hun werk ook anders legitimeerden dan de kroniekediteurs. Het 

zelfbeeld dat de editeurs in de literaire edities hanteerden was dat van nauwgezet 

bestudeerder van het oorspronkelijke, dat vaneen voogd over de verwaarloosde wees. 

De belangrijkste vereiste voor de betrouwbaarheid van de editeur en de tekst werd de 
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persoonlijke bekendheid met de auteur, die aanvankelijk vaak uit dezelfde kring 

kwam (III).  Hun editeurs leenden het aanzien van die beroemde auteurs, zodat die 

eersten, met name in de achttiende eeuw, hun gezag niet tot de geleerdheid beperkten, 

maar die inzetten voor de verbetering van de volkstaal. De studie van de Nederlandse 

schone letteren was immers niet alleen te verantwoorden als een zoektocht naar de 

historische waarheid over oude bestuursaangelegenheden, zoals vaak bij de 

kroniekediteurs, maar vooral in het stellen van oude, dus goede taalvoorbeelden. 

Behalve een historische, was er met andere woorden een taaldidactische 

verantwoording voor tekstedities mogelijk (II).  

Omdat dit hoofdstuk met het corpus van literaire edities en met het 

betrouwbaarheidsaspect van de tekstedities in dubbel opzicht het vorige hoofdstuk 

aanvult, heeft het een gespiegelde opbouw. Ik zal in dit hoofdstuk om te beginnen 

zoeken naar de vroegste literaire editeurs, om met hun edities uit de zeventiende eeuw 

en met hun zelfpresentatie het overzicht van de kroniekediteurs uit het vorige 

hoofdstuk aan te vullen. In een tweede paragraaf bespreek ik de taaldidactische missie 

die literaire editeurs van wat later, van net na 1700, ondernamen, als het complement 

voor de kroniekediteurs en hun waarheidsstreven. In de loop van de achttiende eeuw 

kwamen, zo zal blijken, de historische en literaire belangstelling voor oude teksten 

samen. De literaire editeurs zullen dan ook hun houding tegenover het verleden 

blijken te delen met de kroniekediteurs. Dat was in twee opzichten het geval: zij 

deelden het besef dat het editoriale werk van groot belang was en dat het daarom 

betrouwbaar moest zijn – zoals blijkt uit de derde paragraaf. Verder hadden ze een 

voorkeur gemeenschappelijk voor de middelen om die betrouwbaarheid te bereiken – 

zoals zal blijken uit de vierde paragraaf, met opnieuw enkele van de oudste Leidse 

rechtsgeleerde volkstaalediteurs als leidsmannen. Naar aanleiding van die gedeelde 

inzichten, en tot besluit van dit deel, zal ik komen tot een algemene typering van het 

antiquarische editievak in de Nederlanden vanaf 1591 tot het eind van de achttiende 

eeuw. 

 

 

De onbetrouwbaarheid van de druk 

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat er na 1591 een aantal kronieken in druk 

beschikbaar kwamen die de geschiedenis van de Nederlanden behandelden in de 

volkstaal. Wat de grote, provinciale kronieken betrof was dat in de eerste plaats het 

werk van een groep geleerden aan de Leidse universiteit die thuis waren in het recht 

en de oudheidkunde. Het was het Leiden van na Justus Lipsius: zijn twee vrienden 

Janus Dousa sen.  en Jan van Hout zorgden ervoor dat er een editie verscheen van 

respectievelijk de Rijmkroniek van Holland in 1591 en de Wachtendonckse 

Psalmenvertaling, door Lipsius in hetzelfde jaar naar Leiden gestuurd. Uit meerdere 
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voorbeelden uit de eerste decennia van de zeventiende eeuw bleek in dat hoofdstuk 

dat het doel van de tekstediteurs de historische waarheid was, hun middel historische 

opmerkingen en aanvullingen bij oude kronieken, hun gezaghebbende teksten meestal 

ambtelijke stukken, vaak ook andere kronieken maar slechts met terughoudendheid 

literaire teksten. In dat Leiden en op die manier gebeurde in de zeventiende en de 

achttiende eeuw veel Nederlands editiewerk. Het werk werd in gang gezet door Petrus 

Scriverius, die daar nog lang voor geroemd zou worden door latere editeurs.  

 In deze eerste paragraaf van het derde hoofdstuk zal ik nogmaals met grote 

stappen door het werk van die zeventiende- en achttiende-eeuwse editeurs wandelen, 

met aandacht voor de literaire edities, maar eerst opnieuw voor de rechtsgeleerden. Ik 

zal vertrekken bij Paullus Merula, een rechtsgeleerde die in 1593 van Lipsius de 

leerstoel recht en geschiedenis overnam (maar minder dan Scaliger als diens opvolger 

beschouwd werd). Uitkomen doe ik bij Balthasar Huydecoper. Hij was ook 

gepromoveerd in de rechten, maar dan aan de universiteit van Utrecht, en bekleedde 

later meerdere bestuursfuncties in de Republiek. Hier is hij echter vooral van belang 

omdat hij in 1772 – zoals de Leidse Dousa sen. voor hem – de kroniek van Melis 

Stoke aan de drukpers toevertrouwde. Die pers bleek echter al heel gauw niet 

betrouwbaar. Hierna zal blijken hoe editeurs van Merula tot Huydecoper hun 

instrument van licht en leven ook dienden te wantrouwen. Dat was eerstens het geval 

onder rechtsgeleerde editeurs, verder ook onder editeurs met een ander sociaal profiel 

en die een ander tekstcorpus onder ogen namen: met name dat van de succesvolle 

eigentijdse dichters die het Nederlands literair prestige gaven. 

De onbetrouwbare pers in de rechten (voor 1600) 

Onder rechtsgeleerden is een gedrukte tekst die niet te vertrouwen is van kapitaal 

belang. Juiste rechtspraak en een juiste rechtspraktijk is natuurlijk enkel mogelijk 

wanneer de wetten in een juiste vorm beschikbaar zijn. Het verbaast dan ook niet dat 

oude rechtsteksten al vroeg aanleiding gaven tot vragen over betrouwbaarheid. Ook in 

de Nederlanden gebeurde dat al in de loop van de zestiende eeuw. In 1519 stelde 

Philip Wielant een handboek samen over het verloop van een rechtsproces in zaken 

van burgerlijk recht aan de hoven van Vlaanderen, dat bekend werd onder de titel 

Practijke civile. Dit handboek civiel procesrecht was van belang: het circuleerde aan 

meerdere hoven in het noorden en het zuiden van de Nederlanden. Dat gebeurde 

echter tegelijk in meerdere afschriften en in enkele drukwerken, die, zoals die van 

Hans de Laet in 1558, altijd op basis van één lokaal afschrift gezet waren. Daarnaast 

circuleerde er nog een Latijnse vertaling onder de naam van de vertaler, Joos de 

Damhoudere. Zoals dat in zulke gevallen van tekstoverlevering gaat, ontstonden er 

natuurlijk verschillende versies van het handboek, wat tot onduidelijkheden in de 

rechtsgang leidde. Daarom zette de Antwerpse drukker Hendrik van Loe een 

onderneming op touw om de latere wijzigingen op te sporen en uit de tekst te halen. 
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Hij vroeg de Mechelse advocaat Antoon van Tsestich om de verschillen tussen de 

afschriften onderling en met de enkele drukwerken op te zoeken en zo de originele, 

rechtsbepalende tekst te voorschijn te halen. Van Tsestich ging in op de vraag, want 

hij deelde de ontevredenheid van de drukker: 

ik kan dit zozeer bevestigen, dat ik bijna oneindig veel plaatsen die 
verplaatst of verminkt waren en met een afgebroken gedachtegang 
gelezen werden, aan de hand van de vergelijking van onderling 
verschillende handgeschreven exemplaren, en naar eigen, persoonlijk 
oordeel, hersteld heb, [zozeer] als iemand die onze editie vergelijkt met 
die die door Hans de Laet in 1558 uitgegeven werd, makkelijk zal 
bevestigen.1 

De verbeteringen die hij ten opzichte van de vorige kon  maken waren volgens de 

editeur evident. Evident en van groot belang: van Tsestich bewees dat een werk uit 

1519, dat in 1558 gedrukt was, al in 1573 grondig bestudeerd en gecorrigeerd moest 

worden. Hij bewees kortom dat de drukpers niet inherent betrouwbaar was. 

Rechtsgeleerden kenden dus de spanning die bestond tussen de ruime beschikbaarheid 

en de betrouwbaarheid van een tekst. Dat inzicht zou al gauw toegepast worden op 

historische en literaire teksten. 

 Rechtsgeleerden als van Tsestich leerden die spanning immers wel kennen in 

teksten die voor de rechtspraktijk van belang waren, maar zij kregen natuurlijk ook 

met andersoortige teksten te maken. Dat gebeurde bij uitstek – het zal niet verbazen – 

aan de Leidse universiteit. Daar kon iemand als Paullus Merula immers zijn 

uiteenlopende belangstellingen, die veel ruimer waren dan de rechtspraktijk, 

bevredigen. Merula trad vanaf 1587 op als advocaat aan het Hof van Holland. Die 

ervaring kreeg in 1592 zijn beslag in een handboek burgerlijk procesrecht, dat 

gelijkaardig was aan dat van Wielant en dat een heldere titel droeg: Manier van 

procederen in de Provintien van Holland, Zeeland ende West-Friesland, belangende 

civile zaaken. Merula verwerkte er ook verschillende oude rechtsdocumenten in. Die 

gerichtheid op oude documenten kon hij na 1593 ook op andere kennisdomeinen 

beproeven, het jaar waarin hij tot Leids hoogleraar in het recht en in de geschiedenis 

benoemd werd. Voor zijn collega’s in de klassieke filologie bezorgde hij na twee jaar 

een vroeg-Romeins epos, de Annales van Quintus Ennius. In dit kader 

                                                 
1 ‘hoc tantum possum affirmare me infinita propemodum quae luxata ac mutila & abrupto tenore 
legebantur loca, collatis inter se varijs manuscriptis exemplaribus, & nostro quoque iudicio privatim 
adhibito, restituisse; quod is qui hanc nostram cum ea que circumfertur Ioannis Latij, Anni 1558. 
editionem conferet, facile animadvertat’. Antoon van ‘t Sestich, Practijke ciuile des edelen heere M. 
Phylips VVielant, Raedt ons gheduchts Heeren Phylips, EertsHertoghe van Oostenrijck / Hertoghe van 
Bourgoignien / &c. Voortijts zijn President in Vlaenderen / ende naderhant hooft van zijnen hooghen 
Rade / neffens hem residerende. Van nievvs ouersien, gecorrigeert ende gesuppleert (Thantwerpen: 
Henrick vander Loe, 1573), fol. Aij r (in de fotomechanische herdruk door Eg. I. Strubbe, ‘Inleiding’, 
in: P. Wielant, Practijke civile, E.I. Strubbe ed., Fontes iuris Batavi rariores. Zeldzame oud-vaderlandse 
rechtsbronnen herdrukt op initiatief en onder toezicht van de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van 
het oud-vaderlandsche recht 3 (Amsterdam: Graphic, 1968) V-XI, vertaling JR). 
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belangwekkender is echter zijn proeve van volkstaalfilologie: in 1596 bracht hij de 

vertaling van het Bijbelse Hooglied door abt Willeran in druk, met verklaringen, zodat 

er voor het eerst verzen in het Oud-Nederlands in druk. Het is hier dat voor het eerst, 

slechts vijf jaar na Dousa’s opdracht aan zijn tekstlakei Spiegel, een Leidse 

rechtsgeleerde zijn kundigheid over oude teksten aanwendt om geen klassieke tekst te 

bezorgen, maar een in de volkstaal. Van in het begin was dus de onbetrouwbaarheid 

van de drukpers bekend onder tekstbezorgers van de volkstaal, want zij waren ook 

rechtsgeleerd. 

 Merula ondervond trouwens ook op een meer persoonlijke manier last van de 

drukpers. Nadat hij in 1598 ook Janus Dousa sen.  opvolgde als bibliothecaris van de 

Leidse universiteit en later ook als officieel historiograaf van de Staten van Holland, 

kwam hij er maar zelden toe zijn werk ook te laten drukken. Aan het eind van zijn 

leven verschenen wel een biografie van Desiderius Erasmus (1607) en zijn 

Cosmographia generalis (1605), zijn bijdrage aan het nieuwe vak van de geografie 

(die in 1636 opnieuw uitgegeven werd door de Amsterdamse drukker Blaeu, 

geografische uitgever bij uitstek). Maar zijn werk als officieel geschiedschrijver werd 

nauwelijks gedrukt. Zijn nalatenschap bestond voor een groot deel uit handgeschreven 

lijsten van pausen en keizers, tafels van oudheden en regeerdata, korte 

oudheidkundige verhandelingen, een beschrijving van Nijmegen, van Dordrecht en 

van Holland en slechts een aanzet tot een geschiedenis van de Lage Landen. Ook was 

hij begonnen aan een Tijdt-threzoor van de wereldgeschiedenis, maar die werd in 

1614 door zijn zoon voltooid. Merula’s werk als filoloog, bibliothecaris en 

geschiedschrijver van Holland bestond met andere woorden in de eerste plaats uit het 

verzamelen van veel materiaal, dat een geschiedverhaal steeds verder buiten bereik 

bracht. Merula was als historicus in de eerste plaats dus antiquarisch bezig, maar ook 

als filoloog en rechtsgeleerde. Het duidelijkste bewijs van dat laatste is de 

verzameling oude plakkaten en ordonnantiën over het Hollandse jachtrecht, die in 

1605 gedrukt werd. 2  Aan het eind van zijn leven had Merula zo nogmaals zijn 

rechtsgeleerde bedrevenheid toegepast in de bezorging van oude teksten, een 

bedrevenheid die hij tijdens zijn leven ook op de klassieke literatuur én op een van de 

oudst bekende teksten in de volkstaal toegepast had, met telkens een besef van de 

problemen die de drukpers met zich bracht. 

 In 1628 nam Petrus Scriverius zich voor om Merula’s gedrukte 

plakkatenverzameling nog te verbeteren. Hij kwam zelf echter nooit toe aan 

publicatie.3 Scriverius’ voornemen en falen zijn een dubbel bewijs dat ook na Merula 

Leidse rechtsgeleerden de uitdagingen van de pers kenden. Zij waren echter niet de 

enigen. Ook anderen dan geleerden konden ervaren welke schade de drukpers kon 

aanrichten, bovendien ook aan literaire teksten. 

                                                 
2 Merula, Placaten ende ordonnancien op ‘t stuck van de wildernissen. 
3 Langereis, Geschiedenis als ambacht, 140-141. 
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De onbetrouwbare pers in de schone letteren (ca. 1600-1696) 

Voor kroniekediteurs als Scriverius was de drukpers een garantie voor het behoud van 

de teksten, maar rechtsgeleerden zagen al in de zestiende eeuw in de rechtspraak 

twijfels rijzen, twijfels die ook in de letterkundige domeinen waar ze zich mee bezig 

hielden geldig waren. Bij hen voegden zich in de Nederlandse Gouden Eeuw andere 

tekstbemiddelaars, zoals hierna zal blijken. Zij bogen zich over de lettervruchten van 

de nieuw gevestigde Nederlandse schone letteren. De bemiddelaars stonden meestal 

dicht bij de dichters en schrijvers – bij de auctor van de teksten dus: zij waren 

vrienden, drukker-uitgevers of weduwen. Deze groep beriep zich, om de fouten van 

de drukpers te herstellen, op die nabijheid, op een auctorieel gezag dus. Daarbij 

hanteerden zij een andere beeldspraak om hun werk te typeren: het oudere discours 

van licht en leven vulden zij aan met een van zorgzaamheid. In de achttiende eeuw 

resulteerde hun zorgzaamheid om de auctoriale tekst in een nieuwe soort taalkunde, 

waarin Huydecoper slechts één van de spelers was. Hierna zal ik enkele aspecten van 

die ontwikkelingen bespreken aan de hand van enkele voorbeelden: om te beginnen 

de kennismaking van de literaire wereld met de onbetrouwbaarheid van de drukpers, 

tegelijk het auctoriale gezagsargument van de literaire tekstediteurs, vervolgens de 

nieuwe metaforiek van de zorg en uiteindelijk de ontwikkelingen in de taalkunde in de 

Nederlandse achttiende eeuw. 

 In de loop van de Gouden Eeuw – ruwweg het eerste driekwart van de 

zeventiende eeuw – was er een groep tekstbezorgers die zich strikt beperkte tot de 

schone letteren en die zich bij het cohort der editeurs voegde. Als een van de vroegste 

voorbeelden kan het editiewerk van Jacob vander Burgh gelden. Hij bezorgde in 1636 

het werk van Pieter Corneliszoon Hooft, nog bij diens leven. Vander Burgh had in de 

decennia daarvoor verschillende politieke functies bekleed en gezantschappen 

vervuld: zo was hij vanaf 1634 de raadsman van de graaf van Brederode geweest. Van 

Hooft kreeg hij de opdracht zijn verzameld werk te laten drukken. Bij het volbrengen 

van die taak, in het voorwoord van de editie dus, wijdde editeur Vander Burgh er 

enkele gedachten aan. Aan de ene kant zag hij de grote mogelijkheden van de 

drukpers: de editeur brengt in herinnering hoeveel ‘krachtige invallen’ er dankzij de 

druk overgeleverd worden ‘in spijt van brand en oorlogh’, ‘gelijk of ‘er de Natuur 

zelve het oogh op gehad hadde’. Het behoud van de beste literatuur in druk leek hem 

met andere woorden een natuurlijk proces. Aan de andere kant ziet hij ook de 

keerzijde van die krachten van de pers: het natuurlijke proces is er eigenlijk een van 

natuurlijke selectie. Daarin stelt hij zijn vertrouwen, ook wat de veelheid aan poëzie 

die in zijn eigen tijd verscheen betrof. De selectie zal immers vanzelf gebeuren en hoe 

weinig bekwame dichters er eigenlijk zijn, zal ‘het pappier, dat het ambeeld der zotten 
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is, metter tijdt wel te kennen geven’. 4  En Vander Burgh waagde zich aan een 

voorspelling: als bekwaam golden volgens hem Dante, Petrarca, Donne, Marot en 

Ronsard; in Nederland zijn collega-editeur Spiegel en verder Daniël Heinsius, Jacob 

Cats, Laurens Coster en Joost van den Vondel. Zij allen zouden de natuurlijke selectie 

van de drukpers wel overleven. 

Ondanks zijn vertrouwen in het oordelende vermogen van papier en pers, zag 

Vander Burgh ook een rol weggelegd voor hemzelf als tekstbezorger. Want zelfs voor 

gedrukte teksten bleek vergetelheid te dreigen. En dat zag hij – anders dan 

kroniekediteurs die schermden met de eeuwen – al tijdens zijn eigen leven gebeuren. 

In het natuurlijke selectieproces van de druk kon immers ingegrepen worden en het is 

die dienst die hij Hooft bewees, omdat de auteur zelf het te druk had met het schrijven 

van zijn Hollandse Historiën. Vander Burgh onttrok dus, zoals de kroniekediteurs dat 

deden, Hoofts werken aan de vergetelheid: 

Het meerendeel van deze werken waeren by zijn E[dele] de 
vergetelheidt al opgeoffert, ’t en waere ikze met smeeken hadde uit den 
brand gehouden, en met zijne bewilliginge gemeen gemaekt. Het zijn 
zijne echte kinderen en die hy daer voor houdt; maer terwijl hy [in de 
Hollandse Historiën] bezigh is met de verwarde kennisse van de zware 
beginselen van onze vryheidt t’ontzwachtelen, om de waerdie ende 
behoudenisse van de zelve de toekomende eeuwen klaer en smaekelijk 
te maeken, heeft hy my ’t opzicht daer over betrout.5 

Terwijl de auteur Hooft het druk had met de studie van belangrijke staatszaken, nam 

Vander Burgh dus de voogdij over zijn vroegere dichtwerk op zich. Vander Burgh 

spreekt inderdaad over de voogdij over zijn geestelijke kinderen. Hij besluit dan ook 

dat het omwille van de achting voor die kinderen is dat hij de natuurlijke selectie van 

de drukpers de juiste richting in wilde sturen: ‘Dat ik d’opdraght van dit werk zoo 

onbeschroomt heb aengenomen, was door de waerde daer ik ’t altoos in had’.6 Vander 

Burgh gaf de gedichten vervolgens uit, met slechts bij één historisch gedicht enkele 

noten (die woordverklaringen en historische achtergrond bevatten).7 De editeur is hier 

kinderverzorger: op de drukpers snoeit nature wel in de vele literaire producten, maar 

een editeur kan zijn eigen literaire keuze toch laten gelden, mits de juiste nurture.  

 De editeur tegenover de drukpers, de man en de machine: die spanning wordt 

nog duidelijker in een tweede voorbeeld. In 1655 verzamelde de Amsterdamse 

                                                 
4 Jacob vander Burgh, Gedichten van den Heere Pieter C. Hooft, Drost te Muyden, Baljuw van 
Goeylandt, &c. Verzaemelt en uytgegeven door Iacob vander Bvrgh, Raedt des Heeren van Brederode. 
(t’Amsterdam: Iohan Blaev, 1636), fol. 3r. De editie kende na zes jaar een herdruk op kleiner formaat: 
Jacob vander Burgh, Gedichten van den Heere Pieter C. Hooft, Ridder van St. Michiel, Drost te 
Muiden, Baljuw van Goeilant, &c. Verzamelt en uitgegeven door Iacob vander Bvrgh, Agent van hare 
Hooghmogentheden te Luik (t’Aemsteldam: Iacob Lescaille, 1644). 
5 vander Burgh, Gedichten van Hooft, fol. 3/2r-v. 
6 Ibidem, fol. 3/2v. 
7 Het gaat om het gedicht ‘De Hollandse groet aen den Prinsse van Oranjen, over de Zege van den jaere 
M D CXXIX’, Ibidem, 359-368, in het bijzonder 360-367.  
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drukker Jan Jacobsz. Schipper het werk van Jacob Cats. Cats was een van Vander 

Burghs uitverkoren Nederlandse dichters en net als diens auteur was ook in dit geval 

de dichter nog onder de levenden. Al leek Cats’ dood nabij. Hij had zich al uit het 

politieke bedrijf teruggetrokken – behalve dichter was hij immers ook advocaat, 

raadpensionaris van Holland en diplomaat geweest. Sinds 1652 woonde Cats op zijn 

buitenverblijf Zorgvliet, in het bos tussen Den Haag en Scheveningen, omdat er, zo 

vertolkte de drukker diens mening, ‘een scheydpael van tijt behoorde te wesen, 

tusschen ’t gewoel der werelt, en de stilte van ’t graf’.8 Schipper, die al eerder enig 

werk van Cats had gedrukt, voerde nu een plan uit ‘om alle de stukken der ghemelde 

Heer, op verscheyde tijden in ’t licht gegeven, in een lichaem te brengen, en ’t selfde 

in sulcker voegen onse Landslieden met den druck gemeen te maken’.9 De drukker, 

kortom, was tegelijk editeur.  

Ook Schipper kende de dubbelzinnigheid van de drukpers. Enerzijds had hij 

het werk van Cats ongekend populair gemaakt. Oplagecijfers en buitenlandse 

vertalingen bewezen dat, volgens Schipper, bijvoorbeeld die van Cats’ vroege 

Maechdenplicht (1618), dat ‘met ‘et uytkomen van de selfde, niet alleen terstont 

elders nagedrukt, maer ook overgeset is, so in de Fransche als Engelsche tale, en daer 

door in die Landen wijt en zijd verspreyt’. 10  Latijnse en Hoogduitse vertalingen, 

herdrukken in verscheidene formaten en die van de Trouring zelfs in twee steden 

tegelijk. Het was voor de editeur een teken van de achting die Cats dankzij de 

drukpers te beurt viel. Anderzijds school ook net daarin een gevaar. Het werk van 

Cats circuleerde intussen in talloze steden, in onoverzienbaar veel versies en talen. 

Als reactie daartegen zou zijn verzameling ‘in een lichaem’ een welkome 

overzichtelijkheid bieden, want het werk van één editeur-drukker. Als bonus zou zijn 

uitgave van het verzamelde werk bovendien de laatste stukken opnemen die Cats op 

Zorgvliet zou schrijven, want ‘een nedergaande zon en late vruchten zijn den 

menschen aengenaem’. Van de oude Cats had hij de toestemming daarvoor en de 

belofte daartoe gekregen.11  Het resultaat van deze voornemens was een druk van 

Cats’ verzameld werk die vijf jaar vóór de dood van de auteur verscheen en een 

vervolledigde druk, met een biografie, vijf jaar ná diens dood in 1660. 12  De 

onbekendheid van de late, nog niet gedrukte teksten van Cats was dezelfde 

onbekendheid als die van middeleeuwse kronieken, maar belangrijker voor deze editie 

was Cats’ overbekendheid. De dubbelzinnigheid van de druk was immers tegelijk een 

garantie voor het succes van de onderneming, want Cats bleek populair, en een 

                                                 
8 Jan Jacobsz Schipper, Alle de wercken, so oude als nieuwe, van de Heer Iacob Cats, Ridder, oudt 
Raedtspensionaris van Hollandt, &c. (Amsterdam: Ian Iacobsz Schipper, 1655), (aa2)r. 
9 Ibidem. 
10 Schipper, Alle de wercken van Iacob Cats, (aa2)v. 
11 Ibidem. 
12 J. J. Schipper, Alle de wercken, zoo oude als nieuwe, van de Heer Jacob Cats, Ridder, Oudt Raedt-
pensionaris van Hollandt, &c. Vermeerdert met des Autheurs tachtigjarigh Leven, en Bedenckingen op 
Zorgvliet, 2 dln. (t’Amsterdam: I. I. Schipper, 1665). 
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rechtvaardiging ervoor, want Cats’ werk was net door zijn populariteit gehavend. De 

remedie was de overzichtelijkheid van een uitgave van het verzamelde werk, verzorgd 

door een drukker-editeur die persoonlijk vertrouwd was geweest met de auteur.  

In beide gevallen, dat van Cats en dat van Hooft, bleek de bekendheid en de 

achting die de editeur van hun verzameld werk voor hen had, een garantie dat de strijd 

met de drukpers tot een goed eind gebracht was. Dat auctoriële decorum waarmee de 

editeur zich tooide, is in veel literaire tekstedities uit de zeventiende eeuw terug te 

vinden, vooral dan bij drukkers. Zij pasten daarbij de bekende beeldspraak van de 

editeur die het licht en het leven schenkt ook op zichzelf en de al dan niet net 

gestorven auteur toe, maar daarnaast ook een beeldspraak van zorgzaamheid, die zij 

op de tekst toepasten, tegen de corrumperende kracht van te veel drukwerk. 

Schipper was met zijn Catsdruk een vroeg voorbeeld van een drukker die 

verzameld werk met auctorieel gezag uitgaf. Voor het leeuwendeel van dat soort 

uitgaven was het Amsterdamse drukkersgeslacht De Groot verantwoordelijk. Michiel 

de Groot en zijn broer Gijsbert, later ook hun weduwen en Gijsberts erven, waaronder 

een Gerrit, waren boekverkopers vanaf 1656 tot 1774 (een Jan de Groot zelfs tot 

1801). Ze waren gevestigd in de Kalverstraat, later op de Nieuwendijk tussen de 

Haarlemmersluizen en op nog andere plaatsen binnen Amsterdam.13 Bij De Groot 

werd begonnen met campagnes om de werken van succesvolle auteurs in een reeks 

opnieuw uit te brengen: dat deed de firma met de werken van Joost van den Vondel, 

van de predikant Willem Sluiter, van de toneelauteur Jan Vos en van de burleske 

auteur Willem Godschalk van Focquenbroch.14 

De uitgave van Van Focquenbrochs werk verdient een blik van dichterbij. Van 

Focquenbroch was een Amsterdamse arts wiens literaire succes het product was van 

het optimisme van de Gouden Eeuw. Hij was geboren in 1640, werd fiscaal aan de 

Goudkust in Afrika, waar hij in 1670 stierf. Zijn populariteit verwierf hij met burleske 

poëzie, met zijn bewerkingen van klassieken als Vergilius en Lucianus en met 

bewerkte blijspelen van Lope de Vega en Molière. Tijdens zijn leven hadden Gijsbert 

de Groot en de weduwe van diens broer Michiel de eerste delen van diens Thalia 

uitgegeven. Na zijn dood brachten ze ook het nog afgewerkte derde deel ervan, de 

Afrikaensche Thalia, op de markt, in 1678. Het is daarbij niet uitgesloten dat zij zelf 

de vrienden waren aan wie, blijkens het voorwoord, Van Focquenbroch vanuit Afrika 

zijn laatste stukken gezonden had. Het zou in ieder geval het auctoriële decorum van 

de drukker-uitgever alleen maar vergroten. Hoe dat ook zij, de drukkers De Groot 

zouden ongeveer dertig jaar later aan een derde vragen om als editeur het literaire 

                                                 
13 www.bibliopolis.nl, geraadpleegd op 12 maart 2008. 
14 M. M. Kleerkooper en W. P. van Stockum, De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e 
eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen, Bijdragen tot de geschiedenis van den 
Nederlandschen boekhandel 10 (‘s-Gravenhage: Nijhoff, 1914) en Maria Petronella Adriana Baar, ‘Ik 
moet spreken’. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680) ([Zutphen: Walburg 
Pers], 2004), 284-285 (noten).  
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werk te verzamelen, die verderop nog aan bod zal komen. Voor nu lijkt het interessant 

na te gaan welk discours een editeur die ook de drukker van de auteur bij leven 

geweest was, hanteerde. Het effect van de drukpers, die nauwelijks beschikbare 

teksten openbaar maakt, verrast hier niet. Er wordt eerst geklaagd over Van 

Focquenbrochs dood en zijn stilgevallen schrijverij: 

Ach! was dien baas nu noch in ’t Leven! 
Wat sou hy menigh geur op geur, 
Aen ons noch by packetten geven 
Te snuffelen gretich duer, en deur? 
[...] 

Dat was echter nog niet het ernstigste van de zaak. Het werk dat wél van hem bekend 

was, werd nauwelijks nog geacht en bleef onaf. 

Maar neen, ’t schijnt dat dat sproockjen uyt is 
En dan met Focqenbroch sijn Doot, 
Dat hele werck soo schoon verbruyt is, 
Dat niemant sich daer eens aen stoot, 
 Soo dat hy in sijn Onder-kleren, 
Pas half gekleet is blijven staan, 
Dat yder die hem siet souw sweeren, 
Dat hy van kouw noch sal vergaen. 
  [...] 

Omdat niemand zich om zijn geesteskinderen bekommerde (de beeldspraak van 

Hooftediteur Vander Burgh lijkt hierop) kende Van Focquenbrochs geest geen rust. 

Het was dan ook te begrijpen dat er alsnog een derde deel van zijn werk verscheen: 

 Want of schoon d’Afrikaensche Stranden, 
hem tot hun locken met haer Gout; 
En gretich in haer ingewanden; 
Opslockte sonder Broot, of Sout. 
 Soo kan nochtans sijn geest niet rusten 
In die barbaersche, en barre hoeck. 
Maer quam sich herwaerts wat verlusten, 
En vesticheden hem in dit Boeck; 
 Dat hy soo nu en dan sijn Vrienden 
By stuck, en brocken over sont, 
En daerje sult die smaeckt in vinden, 
Die j’in sijne eerste Rymen vont. 
  [...] 

En daarmee deden de drukkers-editeurs wat al veel editeurs hen hadden voorgedaan: 

 Soo leeft doch Focq in dese bladen. 
Wiens Geest, wiens Loopjes, en wiens Swier, 
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U leeslust sullen flucks versaden, 
En roepen doen; Focq is noch hier!15 

Ook als de auteur net overleden is in een verre kolonie, ook dan konden de druk en 

een tekstbezorger blijkbaar diens geest in leven houden. Ook in het geval van de editie 

van Van Focquenbroch gold de druk als een overwinning op de dood. Al moet 

opgemerkt worden dat de vrienden waarvan sprake, die misschien zijn drukkers 

waren, niet expliciet optraden als tekstbemiddelaars die ingrepen in de tekst deden, zij 

claimden enkel de geadresseerden geweest te zijn van de nog ontbrekende stukken uit 

de tropen. Wél namen zij de zorg voor de tekst op zich. Daarmee blijkt hoe ook bij de 

drukkers De Groot in Amsterdam een combinatie gemaakt werd van de beeldspraak 

van de overwonnen dood en die van zorgzaamheid. 

Het aanzien van de verzamelde werken die de De Groots drukten was 

trouwens groot en het bleef lang bestaan. Dat bleek bijvoorbeeld nog in 1722, toen de 

Leidse drukker Jan vander Deyster een werk van Vondel wilde drukken. Het ging om 

een vertaling van de Franse dichter Guillaume de Saluste, die aan Vondel 

toegeschreven werd. Hoewel diens biografie niet sprak over dergelijke vertalingen, zo 

moest de Leidse drukker toegeven, durfde hij die toch opnieuw uit te brengen. Zelfs 

met hetzelfde uitzicht als de reeks verzamelde werken die De Groot tegelijk aan het 

uitgeven was in Amsterdam. Het bracht hem er overigens toe een oud register onder 

editeurs open te trekken: 

Op dat den Hoogschatteren van Vondels naam en kunst niets zyner 
werken, zo veel ’t mogelyk is, ontstaa, heb ik dit, der vergeetelheyd, 
waar aan het toegeëygend scheen, onttoogen, als waar aan niet meer 
gedacht, en waar van niet meer gesproken wierdt, als of het niet in de 
waereld veel min in druk waar, op de pers, en vervolgens weder in het 
licht gebracht, gelykvormig van papier en letter, met zyne andere 
werken, zonder de minste verandering in taal en rym, en zo het de 
Dichter eerst algemeen maakte.16 

De aandacht voor tekststudies van de drukkers De Groot bleek later overigens nog uit 

de nalezingen die Isaac Le Long in 1760 toevoegde aan zijn eerdere studiewerken, 

                                                 
15 Afrikaense Thalia, of het derde deel van de Geurige Zang-godin. Door Willem Godschalck van 
Focquenbroch, in sijn leven, fiscael aen de Gout-kust van Guinée, of het noordt-gedeelte van Afrika. 
Vermeerdert en verbetert, Alle de wercken van W.G.V. Focquenbroch (t’Amsterdam: Weduwe en 
Gysbert de Groot, 1682), KATERN? Aa3v - A3r De eerste druk van het derde deel van de Thalia is 
van 1678. Zie Jan Helwig, ‘Plato of Pluto? De zeventiende-eeuwse edities van Focquenbrochs werken’, 
Fumus gloria mundi. Mededelingen van de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 3 (2005) 
3-21 en E. M. Beekman, The crippled heart. An introduction to the life, times and works of Willem 
Godschalck van Focquenbroch, Paddemoesreeks 2 (Leiden: Astraea, 1997). 
16 De vaderen, ofte Het tweede deel vande derde dagh der tweeder weke, vervatende Arbrahams 
offerhande. Ghedicht by wylen den E. G. de Saluste, Heere van Bartas, de phœnix vande Fransche 
Poëten. Ende nu wt het Fransch in Nederlandts vertaelt door J. van Vondelen, (Te Leyde: Jan vander 
Deyster, 1722), fol. *2v. 
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waaronder de editie van Van Velthems Spiegel historiael, maar dat soort geleerd werk 

zal in de volgende paragraaf uitgebreid aan bod komen.  

De De Groots in Amsterdam waren dus niet de enige drukkers die uitgaven 

van verzamelde werken verzorgden en zich daarbij met de veren van de auteur, van 

het leven en van de zorg tooiden. Nog een voorbeeld is hier misschien overvloedig, 

maar het toont wel aan dat dezelfde houding als die van De Groot ook in de Zuidelijke 

Nederlanden te vinden was. In 1679, een jaar na De Groots Afrikaensche Thalia, 

bezorgden de broers Clouwet, drukkers te Brugge, het verzamelde werk van hun 

stadsgenoot Lambertus Vossius, advocaat en dichter. De Clouwets droegen hun 

editiewerk op aan de kunstminnende directeur van een Brugs vondelingenhuis. Want 

‘[o]ns docht sonder lieghen dat ons Boecxken in een Vondelinck was verandert’. Een 

verhaal moet hun opdracht verantwoorden: 

Lieven vriendt wilt met patientie ons eens hooren. T’is ghebeurt nu 
meer als over de Vyftigh jaeren, dat een vermaert Predikant in een 
Stadt ghenoemt Amberos [lees: Antwerpen], willende de ghemeynte in 
een nieuwe ghebouwde Kercke tot bermhertighe Caritate beweghen, 
heeft gheroepen vanden Prick-stoel: daer is gheboren een Marmeren 
Kindt, ende roept ghedeurigh Pap, Pap, Pap. Ons dunckt, 
Bermhertighen Meester, dat wy ons Papieren Vondelinck onder 
dusdanigh masquer moghen voor ooghen stellen, jae ons dunct dat het 
ghedeurigh roept Pappâ, Pappâ, bermhertighen Vader der 
Vondelinghen ontfermt u mijnder. Syn Vader is bekent, dat van andere 
Vondelinghen niet wort gheseyt.17 

Lambertus Vossius was in zijn leven zelf een voorbeeld van barmhartigheid voor 

weduwen en wezen geweest en dat moest de directeur van het vondelingenhuis des te 

meer overtuigen het patroonschap over Vossius’ wees, zijn verzameld werk, aan te 

nemen: ‘Soo dan konst-minnende Meester ende bermhertigen Vader der aerme 

kinderen, aen-neemt dit schepsel van ons, met groote moeyte gesocht, ende als een 

Vondelinck vande straet op-genomen’. 18  Het discours van de zorg is dat van de 

barmhartige voorbijganger die een tekst onder zijn hoede neemt en krijgt, in 

vergelijking met wat bij Vander Burgh en Hoofts werk te lezen was, een dramatische, 

bijna sentimentele lading. In een lofdicht op de editeurs Clouwet, ‘den Drucker die 

dese wercken vergaedert heeft’, wordt het juiste morele gehalte van die barmhartige 

zorg zonder veel omhaal geduid: 

                                                 
17 J. Bapt. C[louwet] en M. C[louwet], Alle de wercken van Lambertus Vossius, bestaende in seer 
aerdige, ende curieuse dichten, te weten: Alle de vermaerde oorlogh-stucken, ende daeden van den 
graeve van Buquoy; Aerme lieden kermis binnen Ghendt; Fyghe-snoeper; Bacchus cort-ryck; Sinne-
merck vande vlieghe in de keirsse; Venus-ban; Bacchus beeldt; Zoylus wynckel; Brugsche avont-leute; 
Hemel-spraecken vanden Brughschen H. Bloedt-dagh, vande jaeren 1641. 42. 43. en 44.; Houwelickx 
haest berauw; benevens veel diversche curieuse menghel-dichten t’saemen by een vergaedert door J. 
Bapt. ende M. C., 2e druk (Brugghe: Ignatius van Pee, 1700), fol. †v - ††r. De folionummers verwijzen 
naar de tweede druk, niet naar de eerste uit 1679.  
18 Ibidem , fol. ††r. 
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Hy doet Mirakel (soo men spreckt) 
Die iemandt vande doodt verweckt. 
Lambertus Vos was over-leên ; 
Clouwet vergaert sijn werck by een, 
Her-druct het: en doet Vossius 
Weêr leven in sijn Werck aldus. 
Denct Leser, oft ghy segghen moet: 
Als dat Clouwet Mirakel doet. 

Het mag intussen bekend voorkomen: de editeur verzorgt de tekst van de overleden 

auteur en wekt hem aldus, zelfs op miraculeuze wijze, weer tot leven. 

 Nog een voorbeeld waarin de nabijheid van de auteur bij de editeur weer een 

andere vorm aanneemt. Behalve drukkers die het werk van hun auteur bleven 

drukken, zoals de De Groots deden, of vrienden die in opdracht van auteurs hun werk 

verzamelden, zoals Hooft en Cats dat vroegen, waren er ook editeurs die omschreven 

kunnen worden als de achterblijvers: erfgenamen als Anna Roemers Visscher, of 

weduwen. Onder die laatsten valt bijvoorbeeld Alida Reessen, die in 1764 het werk 

van haar overleden man Frans de Haes uitgaf. De Haes was bij leven dichter en auteur 

van een Nederlandse spraakkunst. Zijn vrouw gaf nu, blijkens haar bericht aan de 

‘bescheiden lezer’, het werk uit zoals hij het zelf geschikt had om na zijn dood 

gedrukt te worden. Ze zei diens wensen nauwkeurig waargenomen te hebben. In de 

tekst zijn dan ook nergens noten of commentaar te vinden; de tekst geeft voor de tekst 

van de auteur zelf te zijn. De weduwe verdween hier uit beeld en liet haar naam dan 

ook niet op de titelpagina drukken.19 Toch was dit de enige mogelijkheid voor een 

vrouw om als tekstediteur op te treden, als weduwe-editeur, openlijk zeer getrouw aan 

de tekst van haar man. Gingen editeurs van oude kronieken het gevecht met de 

eeuwen aan, editeurs van nalatenschappen bestreden de pijn van het moment. Zulke 

openlijk beleden piëteit voor de gestorven auteur en zijn laatste wensen waren een 

terugkerend patroon bij nalatenschapsuitgaven, ook die door drukkers, 20  maar 

betekenden niet vanzelf dat er geen enkele ingreep in de tekst gebeurd was.21 

                                                 
19 Anna Reessen, De nagelaten gedichten, en Nederduitsche spraekkunst, van wylen den heer Frans de 
Haes (Amsteldam: Pieter Meijer, 1764). 
20 Een achttiende-eeuws voorbeeld van zulk een drukker is de Rotterdammer Arnold Willis, die niet 
alleen David van Hoogstratens editie van Johannes Antonides van der Goes uitgaf (zie hierna), maar 
ook zelf de gedichten van Jakob Zeeus verzamelde en in 1726 bezorgde als Overgebleve gedichten. De 
drukker benadrukt in zijn voorbericht de nauwgezetheid waarmee hij de gedichten verzamelde en 
drukte. Aan de gedichten voegde hij een levensbeschrijving met verzen van zijn eigen hand en enkele 
‘Lykcipressen’ van hemzelf en andere dichters toe. In de tekst zijn de ingrepen van de editeur-drukker 
niet aangeduid met een apparaat. De ingrepen in deze nalatenschapsuitgave beperken zich dus tot aan 
het werk toegevoegde teksten die inderdaad als cipressen de letterresten van de auteur omringen 
(Arnold Willis, Overgebleve gedichten van Jakob Zeeus (Rotterdam: Arnold Willis, 1726)). 
21 Zie voor een negentiende-eeuws voorbeeld van een bewerkte nalatenschapsuitgave van Aarnout 
Drost, die een groot effect zou hebben in de Nederlandse literatuur: Marita Mathijsen, ‘Hoe drie 
vrienden een jonggestorven schrijver romantiseerden’, in: Idem, Nederlandse literatuur in de 
romantiek 1820-1880 ([Nijmegen]: Vantilt, [2004]-b) 32-40. 
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 Al deze voorbeelden uit de zeventiende en uit de achttiende eeuw maken 

duidelijk dat er behalve de rechtsgeleerden en de filologen, meestal uit Leiden, nog 

andere editeurs actief waren. Zij waren drukkers, vrienden en familie van de auteurs 

en namen in daden, maar evenzeer in woorden, de zorg voor de producten van de 

succesvolle Nederlandse literatuur van hun tijd op zich. Een laatste voorbeeld toont 

dat nog eens, maar tegelijk ook dat die groep niet strikt gescheiden was van de 

antiquarisch gerichte editeurs van oudere teksten – zoals ook de voorbeelden van 

Scriverius en Huydecoper suggereerden. 

 Het laatste geval is dat van de editeur Abraham Bogaert (1653-1727), die in 

1696 het verzamelde werk van Willem Godschalk van Focquenbroch nog een keer 

uitbracht, op vraag van de drukkers De Groot, die in 1678 ook al zijn Thalia 

vervolledigd hadden.22 Bogaert leek qua profiel op Van Focquenbroch: ook hij kwam 

uit Amsterdam en was arts van opleiding, maar was later actief als apotheker en 

koopman. Verder bekleedde ook Bogaert politieke ambten in het koloniale rijk en 

vertaalde ook hij buitenlandse auteurs als Racine en klassieke teksten, zoals De bello 

Gallico van Julius Caesar. Anders dan Focquenbroch was hij actief als antiquaar-

historicus: aan de hand van munten schreef hij een Romeinse geschiedenis en hij 

wijdde zich aan een eigentijds geschiedverhaal over overstromingen. Hoe Bogaerts 

geleerde en literaire activiteiten zich tot elkaar verhielden, valt af te leiden uit een 

lofdicht op hem door Ludolf Smids, eveneens een Amsterdamse arts, dichter, vertaler, 

historicus en numismaat. Dat lofdicht gaat aan de verzamelde werken Van 

Focquenbroch – kortweg Fok,  – vooraf.  

Die BÓGAERT, die vermoeid van Cesars op te tellen, 
Hun dolle wreedheid, en hun kroonzucht gaa te slaan, 
En zich te spieglen in hun op- en ondergaan, 
By FOK zyn adem haald; wiens geurige Thalyen 
Zyn geest verkwikken aan een disch vol potzeryen 
En fratzen: daar hy toeft, en, midlerwyl bedaard, 
Zyn Keizerlyke lier gemaklyk steld en snaard.23 

Mannen met zo veel bezigheden als Bogaert konden vermoeid raken van het schrijven 

van geschiedenis en van het bespiegelen van de politiek van de oude Romeinen, zo 

vermoeid dat zij zich naar de literatuur keerden om weer op krachten te komen. 

Literaire en historische belangstelling vulden elkaar aan bij één geleerde als Bogaert.  

                                                 
22 Abraham Bógaert, Alle de werken van W. v. Focquenbroch. Verzamelt en uitgegeven, 2 dln. 
(t’Amsteldam: Wed. van Gysbert de Groot, 1696) Voor een analytisch-bibliografische studie van de 
verschillende edities van het werk van Van Focquenbroch, zie Helwig, ‘Plato of Pluto?’. 
23 Ludolf Smids, ‘Op alle de Werken van W.V. Focquenbroch, op nieuws vergaderd, en in een nette 
rang gebracht door Abraham Bógaert’, in: A. Bógaert, Alle de werken van W. v. Focquenbroch. 
Verzamelt en uitgegeven (t’Amsteldam: Wed. van Gysbert de Groot, 1696) fol. *5/2v, dl. 1, fol. *5/2v. 
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Het bezorgen van het verzamelde literaire werk was daarbij een niet minder 

hoge roeping dan het aan het licht brengen van oudheden. Voor Bogaert gold immers, 

volgens zijn meervoudige collega Smids, wat voor alle editeurs gold:  

Doe wat gy wilt: ‘k weet hy zo lang ten minsten leeft 
Als FOK, dien hy hersteld, en weder ’t leven geeft.24 

De editeur gaf ook aan literaire auteurs het leven terug. En ook hier is de 

levensbrengende auteur niet zozeer een mijnbouwer of een goudzoeker. Met Bogaert, 

Smids en Focquenbroch waren drie artsen betrokken bij dit drukwerk en het lijkt dan 

bijna vanzelfsprekend dat de levensbrengende en zorgende taak van de editeur in 

medische termen werd uitgedrukt. Die zorg van de editeur werd de herstelarbeid van 

een heelmeester; zijn werk werd dat  van de klassieke halfgod Asclepius, die dankzij 

zijn geneeskunst de doden tot leven kon wekken. 

Reed Eskulapius, o Dichters, op uw tongen, 
En is zyn naam en kunst de weereld door gezongen, 
Toen hy Hippolytus, mishandeld, en gesleurt 
Langs Pelops oever, en van lit tot lit gescheurt, 
Weer kunstig hechte aan een, en eindlyk deed herleven, 
Wat lof, wat eer, wat roem zult gy aan BÓGAERT geven, 
Die FOK, zo dikmaals meê gerabraakt door den Druk, 
(Helaas, der Dichteren onmybaar ongeluk!) 
Door gadelooze vlyt en arbeid kon herstellen?25 

In deze vraag om lof voor zijn collega-arts-dichter-historicus, een vraag die getooid is 

met medische, zorgzame en levensreddende metaforiek, werd tegelijk weer de vijand 

van de dichters genoemd: de drukpers. Want, zoals uit de voorgaande voorbeelden 

bleek, was de druk voor literaire tekstbezorgers niet alleen het instrument om teksten 

het eeuwige leven te schenken, maar tegelijk ook de corrumperende kracht die voor 

tekstbederf zorgde. Nieuwe, verbeterde en herziene drukken, met de inmenging van 

een editeur, moesten soelaas bieden. De drukpers was dus voor literaire tekstediteurs, 

die soms maar vaak ook niet met kronieken en andere oudheden bezig waren, tegelijk 

oorzaak van en remedie tegen tekstcorruptie. Dat lijkt de bijdrage van dit tweede 

corpus, dat van het verzameld werk van de Nederlandse klassieken, aan de 

ontwikkeling van het Nederlandse editievak, dat historisch en rechtskundig 

belangstellenden – vooral uit Leiden – al gauw deelden met de literaire wereld van 

drukkers, kooplieden en artsen – voornamelijk uit Amsterdam. 

 

 

                                                 
24 Ibidem, dl. 1, KATERN *5/4. 
25 Ibidem. 
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Nieuwe klassieken en de oudste taal in een didactische taalkunde (ca. 1700-1784) 

In de loop van de achttiende eeuw werd steeds meer duidelijk dat de Gouden Eeuw tot 

het verleden behoorde. De literaire interesse van drukkers, kooplieden en artsen, die 

resulteerde in uitgaven van verzamelde werken, werd daarom steeds meer ook een 

interesse in het verleden, zoals editeurs van kronieken die hadden. Dat bleek al het 

geval te zijn bij Bogaert, het laatste voorbeeld uit de vorige paragraaf. In de 

Amsterdamse kringen waarin hij zich bewoog ontstond in de eerste decennia van de 

achttiende eeuw dan ook een nieuwsoortige interesse in de zeventiende-eeuwse 

literatuur, die didactisch en taalzuiverend in doelstelling was. De meest productieve 

representanten van deze didactisch-taalzuiverende interesse in literatuur uit de 

voorgaande eeuw waren de arts David van Hoogstraten en zijn jongere vriend Pieter 

Vlaming. Zij zullen hierna als eerste besproken worden. Tegelijk bleef er ook een 

meer klassiek-filologisch geïnspireerde traditie levend: geleerden bleven, zoals voor 

1600 al in Leiden gebeurd was, de volkstaal tot onderzoeksvoorwerp nemen en dat 

eerder in zijn onverstaanbare oudste uitingen dan in die van de nieuwe klassiekers van 

de Gouden Eeuw. Deze geleerden, die elkaar vaak tegenkwamen in een netwerk dat 

bekend werd als de Schola Hemsterhusiana, worden hierna als tweede besproken. 

Beide tradities, de meer historisch gerichte Schola Hemsterhusiana en de meer literair 

gerichte taaldidactici, groeiden in de loop van de eeuw steeds meer naar elkaar toe, 

totdat Huydecoper de taaldidactiek kon uitbreiden tot een van de oudst bekende 

Nederlandse teksten, die van Melis Stoke. Die combinatie zal wat Huydecoper betreft 

als laatste hier voorgesteld worden, maar wat anderen na 1770 betreft in het tweede 

deel van dit proefschrift. 

De Nederlandse klassieken en taaldidactiek in de achttiende eeuw: David van 

Hoogstraten en Pieter Vlaming 

Rond 1700 had de studie van oudere literatuur een programma. Zij wilde in dienst 

staan van een verbetering van de Nederlandse literatuur. Daartoe greep zij terug op de 

grootmeesters van die vaderlandse letteren, de dichters en toneelschrijvers uit de 

Gouden Eeuw, van wier werk dan ook al gauw tekstedities verschenen. Die 

didactisch-taalzuiverende tak van de literaire tekstedities uit de achttiende eeuw zal 

verderop vertegenwoordigd worden door David van Hoogstraten en Pieter Vlaming.26 

Vooraf is het echter goed op te merken dat ook tijdens de Gouden Eeuw al het 

gebruik van de Nederlandse taal door de dichters en toneelschrijvers reden was om 

hun werk opnieuw uit te geven. De vrienden-editeurs en drukker-editeurs verwezen 

graag naar hun verdiensten in de bloei van de Nederlandse letteren. Dat was al van in 

het begin het geval, zoals blijkt uit de twee eerder besproken verzamelde werken, die 
                                                 
26 Rutten, ‘Vondels ‘volkomen voorbeeldt’’. Vergelijk met Wiskerke, De waardering voor de 
zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813, met name 184-193. 
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van Hooft door vertrouweling Jacob vander Burgh (1636) en die van Cats door 

drukker Jan Jacobsz. Schipper (1655). 

Schipper leende namelijk zijn pers aan Cats’ verzamelde werken om de reden 

dat ik bespeurde, dat sijn Edt. in alle sijn schriften naaukeurig is te 
ghebruyken, een effene, suyvere, en gemene Nederlantse tale, sonder 
vermenginge van enige uytheemsche, daer by een soetvloeyende loop 
in sijn ghedichten, buyten ghebruyk van ghewronghe stopwoorden 
[...]27 

Het was Cats’ zuivere en gewone gebruik van de Nederlandse taal die een nieuwe 

uitgave van zijn werk verantwoordde (naast, zoals verderop blijkt, diens gave om het 

vermakelijke bij het leerzame te voegen). Het is ook zijn taal die Cats’ populariteit 

verklaart, ‘niet allene in de Vereenigde Nederlanden, maer ook in Brabant, 

Vlaenderen en verdere gelegen Landen’,28 en daarmee – zoals hierboven bleek – een 

nieuwe druk net noodzakelijk maakte. De editeur becommentarieert echter in de tekst 

nergens de taal van Cats; die is slechts een verantwoording van de editie. 

 Ook voor Vander Burgh was Hoofts taal de verantwoording voor zijn uitgave. 

Hij voegde in de tekst bovendien enkele noten over Hoofts woordgebruik toe – al zijn 

het slechts zeer summiere woordverklaringen en al zijn ze beperkt tot één gedicht, met 

name ‘De Hollandse groet aen den Prinsse van Oranjen, over de Zege van den jaere M 

D CXXIX’. Daarin verklaart hij ‘Schouwburgh’ in noot als ‘Theatre’ 29  en bij ‘der 

Prinssen leveryen’ merkt hij op:  

Livrée: zeit de Franchoys. Maer ’t is Lievery, een duytsch 
grondwoordt, ende bediedt een teeken dat yemandt draeght van liefde 
oft genegentheidt tot eenigen persoon oft parthy. Alzoo hebben de 
Franchoizen van ons geleent het woordt ferlateur de vin, dat is, 
wijnverlaeter : Cortau; dat is, kortoor, een paerdt met gekorte ooren : 
ende andere.30 

Kortoor en livrei geven aanleiding tot korte vergelijkend-taalkundige 

wetenswaardigheden. De strekking ervan is duidelijk: de Nederlandse taal wordt naast 

het Frans gesteld en komt er niet slecht uit. De Fransen hebben immers woorden aan 

haar ontleend. Editeur Vander Burgh was als voormalig adellijk raadsman en 

vertrouweling van de schrijver van de Hollandsche historiën niet onbekend met de 

zaken der wereld en hij wist dus zonder twijfel van het bondgenootschap dat 

stedenbedwinger Frederik Hendrik met de Franse kardinaal Richelieu tegen de 

Spaanse koning wilde sluiten, maar dat geen steun kreeg van Amsterdamse 

havenheren en de Statenpartij. De internationale krachtmeting die in de werkelijke 

                                                 
27 Schipper, Alle de wercken van Iacob Cats, fol. (aa2)r. 
28 Ibidem, fol. (aa2)v. 
29 Ibidem, 366. 
30 Ibidem. 
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wereld tussen staten en legers gehouden werd, vond ook haar weg in de voetnoten van 

een editeur. Een klein steuntje voor het groeiende zelfbewustzijn van de Nederlandse 

dichters in hun Gouden Eeuw. 

De taalstudie van Van Hoogstraten en Vlaming moest na 1700 de literaire 

productie in de Nederlanden nog beter maken. Die studie, vooral dan die van Van 

Hoogstraten, huldigde, in de woorden van Rutten, een ‘didactisch program’. Zijn 

taaldidactiek hield vooral het navolgen van grote voorbeelden in, eerder dan het 

formuleren van taalkundige regels. De producten van zijn taalstudie stonden ook in 

dienst daarvan: Van Hoogstraten maakte woordenlijsten en bezorgde literaire teksten 

ter navolging.31 Van belang was zijn initiatief tot een Groot algemeen historisch, 

geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek, dat in 1723 en in 23 

delen verscheen, en vooral zijn geslachtslijst van naamwoorden (die later door Kluit 

aangevuld werd). Daarnaast dichtte hij zelf in het Latijn en vertaalde hij werk van 

Grotius. Maar van even groot belang voor zijn taaldidactiek waren de tekstedities die 

hij maakte. Met zijn tekstedities als instrument probeerde hij, samen met zijn vriend 

Vlaming, via het navolgen van grote voorbeelden, de Gouden Eeuw van de 

Nederlandse letteren te laten voortduren. 

Van Hoogstraten (1658-1724) was, net als Van Focquenbrochs bezorger 

Bogaert, een arts uit Amsterdam. Als editeur hield hij zich uitsluitend bezig met 

Hollandse klassieke auteurs: hij bezorgde verschillende werken van P.C. Hooft in 

1704,32 gedichten van Johan van Broekhuizen in 1712,33 gelegenheidsgedichten van 

Joachim Oudaan in hetzelfde jaar,34 de gedichten van Johannes Antonides van der 

Goes in 1714, 35  Vondels vertalingen van Publius Ovidius Naso in 1716, 36  diens 

treurspelen in 1719-172037 en de dichtwerken van Heijmen Dullaert in 1719.38 De iets 

jongere Pieter Vlaming (1686-1734) past evenzeer in de bekende editeursprofielen: 

                                                 
31 Rutten, ‘Vondels ‘volkomen voorbeeldt’’ en Rutten, Archimedische punten van de taalbeschouwing. 
32 David van Hoogstraten en Geer Brandt, P. C. Hoofts Mengelwerken, ten deele nooit te vooren 
gedrukt. Nu op veele plaatsen verbetert en vermeerdert., Mengelwerken (Amsterdam: Henrik Wetstein 
en Pieter Sceperus, 1704). 
33 D. van Hoogstraten, Nederduitse gedichten van Johan van Broekhuizen, met uitvoerig levensbericht 
(Amsterdam, 1712a). 
34 David van Hoogstraten, Joachim Oudaans poëzy, verdeeld in drie deelen. Achter het derde deel komt 
het Leven van den dichter, beschreven door. David van Hoogstraten, Poëzy (Te Amsteldam: by de 
wed: P: Arentz, en K: vander Sys., 1712b).  
35 David van Hoogstraten, Johannes Antonides van der Goes. Gedichten. Hier bij komt het leven des 
dichters (Amsterdam, 1714). 
36 David van Hoogstraten, Publius Ovidius Nasoos Heldinnebrieven, vertaelt door J. vanden Vondel, 
Heldinnebrieven (Amsterdam: Gerard onder de Linden, 1716). 
37 David van Hoogstraten, Alle de treurspelen van J. v. Vondel, 2 dln. (Amsterdam: Joannes Oosterwyk, 
1719-1720). 
38 D. van Hoogstraten, H. Dullaerts gedichten, Gedichten (Amsterdam: Gerard onder de Linden, 1719). 
De Winkler Prins meldt hierover: ‘De uitgave – voorafgegaan door een kort levensbericht – vertoont 
behalve talrijke slordigheden inzake spelling, interpunctie enz. ook de sporen van een poging om Van 
Hoogstraten als tekstbezorger in discrediet te brengen: ten gevolge van uitgesneden bladen is de 
paginering verstoord.’ (‘Dullaert, Heijmen’, in: Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse letterkunde. 
Auteurs, anonieme werken, periodieken (Amsterdam / Brussel: Elsevier, 1986) 124-125). 
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hij haalde in Leiden zijn diploma in de rechten en werkte later in Amsterdam, als 

boekhouder bij de Oost-Indische Compagnie. Hij gaf het dichtwerk van de 

toneelauteur Lukas Schermer uit in 173039 en eerder, in 1723, ook al de Hertspiegel 

en andere zedeschriften van Hendrik Laurensz Spiegel, die in 1591 als eerste de 

kroniek van Melis Stoke had bezorgd.40 Van Hoogstraten en Vlaming legden dus in 

de eerste decennia na 1700 vooral Hollandse dichters uit de Gouden Eeuw op de 

drukpers en weken qua profiel nauwelijks af van hun voorgangers, die vaak ook 

Amsterdamse artsen of Leidse rechtsgeleerden waren. 

Dat Vlaming het werk van Spiegel, de vroegste Nederlandse editeur, uitgaf is 

opvallend en het symptoom van een ruimere ontwikkeling. Niet alleen van de 

oerediteur Spiegel gaf hij andere werken uit, hij bezorgde ook van zijn collega Van 

Hoogstraten de Nederlandse (1725)41 en (van Davidus Hoogstratanus) de Latijnse 

werken (1728). 42  Er zijn meerdere voorbeelden te vinden van editeurs die ook 

dichterlijk werk van andere editeurs gingen uitgeven en soms zelf ook dichter waren: 

Hubert Korneliszoon Poot en Jacob Spex zetten zich in Delft en Den Haag aan de 

tekstbezorging en ook van Petrus Scriverius, nog een oerediteur, verscheen in 1759 

ook het dichterlijke werk.43 Het duidt er eens te meer op dat het editievak na de 

kroniekuitgaven sinds 1591 en na de literaire uitgaven van de zeventiende eeuw nu, 

na 1700, ook een zaak geworden was van de literaire kringen in de Hollandse steden. 

Naast de vrienden-editeurs en de drukker-editeurs uit de vorige eeuw werd na 1700 

                                                 
39 Pieter Vlaming, [Lukas Schermers] Poëzy [uitgegeven door Pt. Vlaming] (t’Amsterdam, 1730). 
40 Pieter Vlaming, H.L. Spieghels Hertspieghel en andere zedeschriften, met verscheidene nooit 
gedrukte stukken verrijkt en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren 
(Amsterdam: Andries van Damme, 1723) (met twee herdrukken: Amsterdam, I. Tirion, 1730 en 
Amsteldam: G. Lequien jr., 1764). 
41 Pieter Vlaming, Beginselen of kort begrip der rederykkunst, ten dienst der tael- en dichtlievenden 
opgestelt door David van Hoogstraten (Te Amsterdam: by Gerard onder de Linden, 1725). 
42 Petrus Vlamingius, Davidis Hoogstratani Poëmata (Amstelaedami: apud viduam Gerardi Onder de 
Linden, 1728). 
43 Zowel Van Hoogstraten als Vlaming waren inderdaad ook zelf dichter, zoals Hendrik Spiegel en veel 
editeurs na hen dat waren. Het werk van veel dichter-editeurs werd later dan ook opnieuw bezorgd door 
andere dichter-editeurs: Zo was er Hubert Korneliszoon Poot, de Delftenaar die behalve boer en dichter 
ook de editeur was van de poëzie van Arnold Moonen, van Joachim Oudaan en van Joan de Haes (H. 
K. Poot, Vervolg der poëzye van Arnold Moonen (Te Delf: by Reinier Boitet, 1720); H. K. Poot, 
Gedichten van Joachim Oudaan, noit voor dezen in ‘t licht gezien, Gedichten (Te Delf: by Reinier 
Boitet, 1724b) en H. K. Poot, Alle de gedichten van Joan de Haes. Hier by komt F. Sidneis Verdediging 
der poëzy uit het Engelsch vertaelt, 2 dln. (Te Delf: by Reinier Boitet, 1724a)) Poots eigen dichtwerk, 
dat hij schreef in navolging van de Hollandse klassieken, werd op zijn beurt in 1759 bezorgd en van 
een biografie voorzien door zijn vriend Jacob Spex (Jacob Spex, Gedichten van Hubert Korneliszoon 
Poot (Amsterdam: Jan Roman, 1759)). Spex was ook weer een dichter – althans in zijn vrije tijd, na 
zijn dagtaak in Den Haag, als deurwaarder bij het Hof van Holland en als klerk in dienst van Willem 
IV. Spex bezorgde verder ook nog werken van Van Vollenhove, J. de Haes en hielp Huydecoper bij de 
uitgave van de brieven van Hooft. Het is dan ook veelzeggend dat in deze jaren de belangrijkste figuur 
uit de beginjaren van het Nederlandse editievak, Petrus Scriverius, ook om zijn dichterlijk werk 
gewaardeerd werd. Het werd in 1738 bezorgd door Simon Doekes, een Fries die naar Amsterdam 
verhuisd was en daar op latere leeftijd ook enkele gedichten schreef ([Simon Doekes], Gedichten van 
Petrus Scriverius, benevens een uytvoerige beschryving van het leeven des dichters; verrykt met 
deszelfs afbeeldingen, en lofdichten, zo van oude, als hedendaagsche poëeten (Te Amsteldam: by Jan 
Hartig, 1738)). 
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dus de figuur van de dichter-editeur herkenbaar. In het derde deel van dit proefschrift 

zal trouwens een geval besproken worden waarin aan het begin van de negentiende 

eeuw het omgekeerde gebeurde: editeurs bezorgden toen het geleerde werk van een 

andere editeur over een kroniek, maar kenden die geleerde tegelijk dichterlijk 

decorum toe.44 

Hoe goed de dichter-editeurs Van Hoogstraten en Vlaming zich thuisvoelden 

in de literaire kringen van hun stad, valt, behalve aan hun sociale profiel en de keuze 

van de teksten die ze bezorgden, ook af te lezen uit hun ingrepen in die bezorgde 

teksten. Net als bij de drukkersedities uit de vorige eeuw waren er nauwelijks 

zichtbare ingrepen in de tekst of worden de verschillen met vroegere drukken niet 

aangeduid. De belangrijkste plaats waar de editeur optrad was de inleiding. Aan de 

meeste van hun edities voegden Van Hoogstraten en Vlaming immers een 

levensbeschrijving van de auteur toe. Op die manier konden zij zich voor hun 

tekstbezorging beroepen op dezelfde bekendheid met de auteur als diens weduwe, 

vrienden of drukker. Deze literaire editeurs riepen dus hetzelfde auctoriële 

gezagsargument in, al waren de auteurs intussen al langer dood. Studie van de 

biografie van de dode auteur verving met andere woorden de spontane bekendheid die 

hun voorgangers uit de Gouden Eeuw gehad hadden. Een nabije auteur bleef autoriteit 

verlenen; de vertrouwdheid met zijn gezag kon nu echter niet meer uit het leven, maar 

moest van papier komen. Die papieren vertrouwdheid met de Hollandse klassieken 

moest de editeurs in staat stellen taallessen te geven aan hun eigen eeuw. 

De geleerde traditie: Isaac Le Long en de Schola Hemsterhusiana (achttiende 

eeuw) 

Naast de taaldidactici behielden ook in de achttiende eeuw geleerden hun aandacht 

voor oude teksten, een aandacht die zowel de geschiedenis als de taal betrof. Het 

vorige hoofdstuk sloot af met de kroniekediteurs, die in de achttiende eeuw wat 

onsamenhangend werden maar toch samengehouden werden door een groeiende 

interesse in de lokale geschiedschrijving. 45  Kroniekediteurs bestonden ook in het 

Amsterdam van de taaldidactici, zoals blijkt uit het voorbeeld van de boekverzamelaar 

Isaac Le Long (1683-1762), die in de stad verbleef tussen 1714 en 1744. Zijn familie 

was deels uit Frankrijk, deels uit Vlaanderen naar Duitsland getrokken, waar ook hij 

uiteindelijk weer naartoe ging.46 

Tijdens zijn Amsterdamse tijd, in 1727, gaf Le Long een editie uit van delen 

van de Spiegel historiael die door Lodewijk van Velthem geschreven waren. 47  

                                                 
44 Zie het stuk over Jonckbloet & Kroon. 
45 Zie het vorige hoofdstuk, vanaf blz. 126. 
46 Over Le Long: J.A.A.M. Biemans, ed., Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr J.R. de 
Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden (Leiden, 1983) 66-88. 
47 Isaac le Long, Spiegel historiaal, of Rym-Spiegel; zynde de Nederlandsche Rym-Chronyk, van 
Lodewyk van Velthem, voor ruym 400 Jaaren in Dichtmaat gebracht. Beginnende met het Jaar 1248 
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Daarvan waren al in de zeventiende eeuw fragmenten in druk gebracht, in twee 

belangrijke kroniekedities die in het vorige hoofdstuk besproken zijn: door Wouter 

van Gouthoeven in 1620, tussen de Divisiekroniek door, en als bijlage bij de tweede 

druk die Janus Dousa sen. en Hendrik Laurensz Spiegel in datzelfde jaar lieten 

verschijnen van hun editie van Rijmkroniek van Holland, later toegeschreven aan 

Melis Stoke.48 Le Long wilde nu een editie maken van het volledige handschrift dat in 

zijn bezit gekomen was. Al op het titelblad pretendeerde hij dat hij het werk 

‘getrouwelyk’ uitgaf, ‘volgens het oorspronkelyke Handtschrift, op Perkement 

geschreeven’.49 In zijn inleiding herhaalde hij die belofte van nauwgezetheid: hij gaf 

aan dat hij inconsistenties in eigennamen behouden had en dat hij verder enkel had 

ingegrepen in leestekens, hoofdletters, bij enkele aantoonbare fouten in de nummering 

van de hoofdstukken en bij niet meer dan twee spelfouten.50 In dezelfde inleiding 

verantwoordde hij ook zijn onderneming, op dezelfde manier als de zeventiende-

eeuwse kroniekediteurs (zoals hierna nog duidelijker zal blijken). Hij zag een dubbele 

reden om de geschiedverhalen als die in de Spiegel historiael opnieuw in druk te 

verspreiden:  

De kennisse der Geschiedenissen, is ten allen tyden, niet alleen seer 
dienstig, maar ook hoog-noodig bevonden. Dienstig, om zich aan de 
bedryven der Voorzaaten te spiegelen; haare loffelyke daaden na te 
volgen; en haare misslaagen tot een baake te doen strekken, om 
deselve te myden. Noodig, om zich de Historien der voorledene tyden 
te verteegenwoordigen, en van der selver wisselvallige veranderingen 
kennisse te krygen.51 

Oude geschiedenissen waren volgens Le Long nodig om het verleden te leren kennen, 

maar vooral nuttig omdat ze het nageslacht goede voorbeelden konden verschaffen – 

de historie was inderdaad een ‘Spiegel’.52  

Le Long was niet alleen in oude kronieken geïnteresseerd (behalve die van 

Van Velthem gaf hij na zijn vertrek uit Amsterdam overigens ook nog een verslag van 

                                                                                                                                            
toen Graaf Willem van Hollandt Keyser werdt, en eyndigende met het Jaar 1316 van welke de Schryver 
is Tydtgenoot geweest. Nooyt voor desen gedrukt. Getrouwelyk uytgegeven, volgens het oorspronkelyke 
Handtschrift, op Perkement geschreeven, en met noodige verklaaringen opgeheldert (Amsterdam: 
Hendrik van Eyl, 1727). 
48 Zie het vorige hoofdstuk: blz. 120. 
49 le Long, Spiegel historiaal, titelpag. 
50 Deze aanspraken staan in contrast met de ergernis van latere editeurs over Le Longs 
onzorgvuldigheid. Zeer uitgesproken was bijvoorbeeld Willem Jonckbloet in 1840, al zat er achter zijn 
ergernis altijd meer dan enkel een verlangen naar zorgvuldigheid (zie hoofdstuk 7). 
51 le Long, Spiegel historiaal, z.p. 
52 Le Long stond met die aandacht voor oude kronieken niet alleen, zoals hiervoor al bleek. Dat wordt 
nog bevestigd door het exemplaar van zijn editie dat nu in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 
bewaard wordt en in 1762 gecollationeerd werd met het oorspronkelijke handschrift (nu bewaard in de 
Universiteitsbibliotheek van Leiden) door iemand met een onleesbare handtekening. Het gaat om het 
exemplaar Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 393 B 12. 
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de Opstand uit, van de hand van een verder onbekende Wouter van Heyst),53  maar 

voor zijn boekverzameling kreeg hij ook veel oude Bijbelvertalingen in handen. 

Daarvan publiceerde hij een overzicht, zijn Boek-zaal der Nederduytsche bybels 

(1732, tweede druk in 1764).54 Tussen de boekbeschrijvingen door nam hij daarin ook 

uittreksels op, onder meer uit meerdere handschriften van de Rijmbijbel van Jacob van 

Maerlant,55 de Tien Geboden uit Die dietsche doctrinale,56 of een vertaling van het 

Pater Noster. 57  Op al deze werken publiceerde hij twee jaar voor zijn dood nog 

Naleezingen, bij een telg van het hiervoor reeds genoemde drukkersgeslacht De 

Groot.58 Met zijn brede interesse in oude teksten, uit de Bijbel maar vooral kronieken 

over de Lage Landen, hield de Duitser Le Long in Amsterdam dus een traditie van 

Nederlandse tekstbezorging hoog, die in de voorgaande eeuw begonnen was in de 

onmiddellijke omgeving van klassieke filologen in Leiden. 

De verhouding tussen volkstaaledities en de klassieke filologie was echter niet 

alleen een zaak van een volgehouden traditie. De historisch taalkundige Jan 

Noordegraaf heeft immers aangetoond dat in de loop van de achttiende eeuw de 

aandacht voor de volkstaal een nieuwe injectie kreeg van de klassieke taalkunde, een 

injectie die plaatsvond in een netwerk dat bekend werd als de Schola 

Hemsterhusiana. 59  De Nederlandse taalkunde van de achttiende eeuw wordt vaak 

gelijkgesteld met de Amsterdamse koopman Lambert ten Kate (1674-1731) en dan 

vooral met zijn werk Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der 

Nederduitsche sprake uit 1723. Noordegraaf beschrijft echter hoe in de decennia na 

het verschijnen van dat boek de Nederlandse taalkunde methodologisch verrijkt werd 

door het voorbeeld van Tiberius Hemsterhuis (1685-1750), een hoogleraar Grieks in 

Franeker en Leiden die dertig jaar jonger was dan Ten Kate. Hemsterhuis wilde, op 

basis van etymologische en vergelijkende studie van het Grieks, algemene taalregels 

                                                 
53 Isaac Le Long, Het boek der tyden in ‘t korte, ofte Chronyk van de geheele wereldt voornaamentlyk 
behelsende, het geen ‘er in de gesaamentlyke Nederlanden is voorgevallen; van ‘t beginsel der wereldt, 
tot in den jaare Christi 1560. Beschreven door Wouter van Heyst; volgens desselfs origineele 
handtschrift voor d’eerstemaal uytgegeven (Amsterdam: Steven van Esveldt, 1753). 
54 Isaac Le Long, Boek-zaal der Nederduytsche Bybels, geopent, in een historische verhandelinge van 
de oversettinge der Heyligen Schriftuure in de Nederduytsche taale, sedert deselve eerst wierdt 
ondernomen. Met een omstandig bericht, van meer dan hondert oude handtschriften, van Bybels en 
Bybelsche boeken. Doormengt met historische, taalkundige, geestelyke en wereldtlyke aanmerkingen 
(Amsterdam: Hendrik Vieroot, 1732). 
55 Ibidem, 155-229. 
56 Ibidem, 300-307. 
57 Ibidem, 297. 
58 Isaäc Le Long, Naleesingen en verbeeteringen in eenige van myne uytgegevene werken, kort 
historisch verhaal, van den eersten oorsprong der Nederlandschen Gereformeerden kerken onder ‘t 
kruis, als meede tot de boekzaal der Nederduytsche bybels, de historie der reformatie van Amsterdam, 
en den spiegel historiaal, van Lodewyk van Velthem (Amsterdam: Gerrit de Groot, 1760). 
59 Jan Noordegraaf, ‘From Greek to Dutch. The Schola Hemsterhusiana and the study of the mother 
tongue. A few remarks’, in: R. de Bonth en J. Noordegraaf (red.) Linguistics in the Low Countries. The 
eighteenth century (Amsterdam / Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen, 1996b) 
32-56. 
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of ‘analogiae’ kunnen formuleren, om zo een soort basisstructuur van de taal bloot te 

leggen.  

Lodewijk Caspar Valkenaer, samen met Johannes Daniel van Lennep de 

belangrijkste Leidse leerling van Hemsterhuis, transponeerde diens methode van de 

studie van het Grieks op die van de volkstaal, om na Ten Kate een nieuwe stap te 

zetten in de Nederlandse taalkunde. Na hen, in de jaren 1760, formuleerden nog 

andere navolgers, zoals de studenten Jan Jacob Schultens en Herman Tollius, die 

zoektocht in termen van wortels en groei. De eerstgenoemde vatte Hemsterhuis’ 

principes samen in de hypothese dat zelfs de overdadige Griekse taal ontstaan moest 

zijn uit ‘allereerste grondzaden’, uit ‘eerste woordzaedkens’, dat een taalkundige 

daarom op zoek moest naar ‘eensilbige klanken van ééne, bepaelde, eigenlyke en 

lichaemlyke beteekenis, welke in al de uitspruitzels, stammen en takken van die 

zaedkens, als het oorsprongelijk moederzap min of meer doorspeelt.’ 60  De 

laatstgenoemde, Tollius, had het kortweg over ‘taelbomen’.61 Beiden spraken ze over 

planten die groeien, waarmee ze de taalstudie een historische dimensie gaven die tot 

het begin wilde terugkeren. Die historische kijk zou van betekenis blijken. Want 

hoewel de Schola Hemsterhusiana een informeel netwerk was,62 hoewel de ideeën 

van Hemsterhuis daarin vooral ook informeel circuleerden via dictaten van zijn 

colleges en slechts zelden via publicaties van zijn leerlingen, 63  en hoewel deze 

taalhistorische beweging voorlopig weinig resultaat boekte op het editievlak, 64  

ondanks dat alles was de Schola Hemsterhusiana van belang. De historische blik die 

ze, naar analogie met Hemsterhuis’ studie van het Grieks, op de Nederlandse 

volkstaal wierp ging immers veel verder terug dan die van de achttiende-eeuwse 

                                                 
60 Jan Jacob Schultens, ‘[Over de methode der etymologie]’, in: Tael- en dicht-kundige bydragen, 
2(1761), 296m-296w, 296p, geciteerd in: de Buck, Studie van het Middelnederlandsch, 36 (vgl. 
Noordegraaf, ‘From Greek to Dutch’, 38).  
61 Herman Tollius, ‘Proeve ener nieuwe wyze van afleiden uit de worteldeelen ta’en, te’en, ti’en, to’en, 
tu’en’, in: Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde, 1 (1763) 447-472, 467, 
geciteerd in: Noordegraaf, ‘From Greek to Dutch’, 38. 
62 Dat is de analyse van Joke Roelevink, zie Ibidem, 44. 
63 Ibidem, 36-37 en 39. 
64 Hemsterhusianen zouden pas in de negentiende eeuw ook edities maken. Enkele van die editeurs 
zullen in het derde en het vierde deel terugkomen. Willem Bilderdijk bijvoorbeeld, die Valckenaer 
bewonderde, of Barthold Henrik Lulofs, die enkele gedichten van Vondel toelichtte en uitgaf (B. H. 
Lulofs, J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrĳving in proza en aanteekeningen, 
in eenige zĳner kleinere gedichten opgehelderd. Een boek voor het algemeen en als proeve om dien 
prins onzer oude dichters, ook voor min geletterden, regt verstaanbaar te maken. Versierd met het 
portret des vier-en-tachtigjarigen Dichters en voorafgegaan door eenige aanmerkingen en dichtregelen 
tot zijn’ lof, als voorstander van regt, orde, vrijheid en verdraagzaamheid in deze en gene zaken van 
Staat en Godsdienst (Groningen: J. B. Wolters, 1838)), Verder ook diens vriend Joast Hiddes 
Halbertsma, die ook een lezing van Hemsterhuis zelf bezorgde (in zijn Letterkundige Naoogst, zie ook 
Tony Feitsma, ‘Joast Halbertsma en it hânskrift fan Hemsterhuis syn Lectio Publica’, Út de smidte fan 
de Fryske Akademy, 28 (1994) 15; voor de verhouding van Halbertsma tot zowel Bilderdijk als 
Hemsterhuis en hun taalkundige ideeën, zie de Jong, Knooppunt Halbertsma. Ook Matthias de Vries 
verried in de botanische metaforen die hij in het voorwoord op het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal gebruikte, dat hij niet alleen aan de Duitsers van zijn eigen tijd, maar ook aan de oudere Schola 
Hemsterhusiana schatplichtig was (Noordegraaf, ‘In the Shadow of the Language Garden’ ). 
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taaldidactici en concentreerde zich veel meer op de historische taal dan de 

kroniekediteurs deden. Daaruit bestond de nieuwe impuls die uit de klassieke filologie 

kwam. 

De Schola Hemsterhusiana was niet alleen inhoudelijk van belang, maar was 

via de Leidse studenten ook nauw verbonden met een organisatorische vernieuwing: 

de oprichting van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden in 1766. 

Het was immers binnen die Maatschappij dat de Leidse studenten hun historisch-

taalkundige programma in de trant van Hemsterhuis formuleerden en het was ook 

daar dat later het echte werk verricht zou worden. Nicolaas Hinlópen schreef er aan 

een Nederlandse grammatica, later werden er plannen voor een Nederlands 

woordenboek opgezet.65  Ook voor het editievak zou de oprichting van de Leidse 

Maatschappij een nieuw tijdperk inluiden, dat in het volgende deel van dit proefschrift 

besproken zal worden. 

Geleerde taaldidactiek op historische leest (1730-1772): Balthasar 

Huydecoper  

De historische taalstudie van de Schola Hemsterhusiana sloeg binnen de Maatschappij 

der Nederlandsche Letterkunde ook aan bij taalzuiveraars als Hendrik Zacharias 

Alewijn (1742-1788). In hetzelfde Maatschappijtijdschrift waarin Tollius schreef over 

‘taelbomen’, de Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde, hield hij 

immers de laatste lofzang op Klaas Kolijn, zoals in het tweede hoofdstuk bleek, die 

gevolgd werd door een lofzang op de ‘critici’ van oudere dichters.66 Alewijn loofde 

zonder onderscheid tekstcritici van oude en moderne dichters, de taaldidactici van het 

begin van zijn eeuw en goede gebruikers van de Nederlandse taal uit zijn eigen tijd, 

zoals Jan Wagenaar. En ook al stelde Alewijn dat voorbeelden voor goed taalgebruik 

even goed door moderne auteurs als door de geachte oudste schrijvers gesteld konden 

worden, toch deelde hij met de Hemsterhuisepigonen binnen de Maatschappij hun 

historische blik op de taalontwikkeling. Het grondpatroon van het denken van Tollius 

en Alewijn, van historisch-taalkundigen en taaldidactici, was immers hetzelfde: allen 

gingen ze ervan uit dat de taal een groeiend organisme is, zodat ze tegelijk konden 

zoeken naar haar kiemen én haar met wat snoeien en bemesten weer aan het bloeien 

konden krijgen.67 

 Alewijn was echter niet de belangrijkste taalzuiveraar in de Maatschappij, dat 

was de oudere Balthasar Huydecoper (1695-1778). Al was hij ook meer dan dat: 

Huydecoper was tijdens zijn leven regent op Texel en in Amsterdam en ook een 

                                                 
65 In het algemeen Kossmann, Opkomst en voortgang van de Maatschappij en meer bijzonder 
Noordegraaf, ‘From Greek to Dutch’, 41-43. 
66 Zie het tweede hoofdstuk, vanaf blz. 87. 
67 Vgl. Noordegraaf, ‘In the Shadow of the Language Garden’. 

 



DE BETROUWBAARHEID VAN HET STOFFELIJKE 157

classicistisch toneelauteur. Verder bezorgde hij in 1738 de brieven van Hooft,68 en in 

1745 maakte hij een typisch antiquarische editie van een plakkaatboek van Texel,69 

maar al in 1730 had hij zijn belangrijkste werk gepubliceerd: de Proeve van taal- en 

dichtkunde.70 Hij zou er nog lang filologisch aanzien door genieten, vooral binnen de 

Leidse Maatschappij. Daar bleef het werk immers circuleren, zoals dat van 

Hemsterhuis, dankzij de bewondering van de Leidse studenten: tussen 1782 en 1791 

werd het opnieuw gedrukt en aangevuld door Frans van Lelyveld en Hinlópen, twee 

van de eerste leden van de Maatschappij.71 Huydecoper zelf werd al meteen bij de 

oprichting verzocht lid te worden, een grijs lid, maar dankzij de onverminderde 

aandacht voor zijn heruitgegeven Proeve vooral een gerespecteerd lid. Huydecopers 

Proeve was dus gedurende de hele achttiende eeuw beschikbaar en niet alleen daarom 

van belang; ook kwamen in het werk de twee hiervoor geschetste tradities in het 

Nederlandse editievak samen. 

In zijn Proeve waagde Huydecoper zich vanuit het standpunt van dit 

proefschrift aan een omkering: hij maakte geen taalkundige aantekeningen bij een 

oude tekst, maar hij schreef een taalkundig traktaat waarin de oude tekst slechts 

illustratie was. Huydecoper besprak in zijn Proeve namelijk het taalgebruik van 

Vondel, en dan vooral in diens vertaling van de Metamorfosen van Ovidius (die in 

1716 nog door Van Hoogstraten was uitgegeven),72 als voorbeeld voor het juiste, 

literaire gebruik van de Nederlandse taal. Het traktaat bestond uit een reeks 

opmerkingen: de tekst van Vondel was niet volledig opgenomen, enkel de zinsneden 

waar Huydecoper aantekeningen bij wilde maken. De Proeve was dus geen editie, 

maar eigenlijk een verzameling voetnoten die bij een editie gevoegd zouden kunnen 

worden – bijvoorbeeld die van Van Hoogstraten. Opvallend is dat Huydecoper zich 

voor zijn taaldidactische opmerkingen, in tegenstelling tot Van Hoogstraten maar wel 

zoals Alewijn, steeds minder beperkte tot de Gouden Eeuw. In de herdruk van de 

Proeve worden ook enkele middeleeuwse teksten behandeld, zoals de voorlopig nog 

                                                 
68 Balthasar Huydecoper, Brieven van P. C. Hooft, ridder van St. Michiel, Drost van Muiden, Baljuw 
van Goeiland, enz, Brieven (Te Amsterdam: by Adriaan Wor, en de erve G. onder de Linden, 1738) 
69 [Balthasar Huydecoper], Privilegien en handvesten der stede en des eilands van Texel (Amsterdam: 
B. van Gerrevink, en Erve Ratelband, 1745). 
70 B. Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde: in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde 
Herscheppingen van Ovidius, voorgesteld door B. Huydecoper. Waar achter volgen eenige bijdragen 
en verbeteringen, een kort bericht wegens de letter Y, en twee bladwijzers (t’Amsterdam: E Visscher en 
J. Tirion, 1730). 
71 Balthasar Huydecoper en Frans van Lelyveld, Proeve van taal- en dichtkunde; in vrymoedige 
aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius; voorgesteld door B. Huydecoper. 
Tweede uitgave door F. van Lelyveld. Met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige 
aanteekeningen van den uitgever, 3 dln. (Leyden: Abraham en Jan Honkoop, 1782-1788) en Balthasar 
Huydecoper, Frans van Lelyveld en Nicolaas Hinlopen, Proeve van taal- en dichtkunde. Behelzende 
uitvoerige bladwyzers op dezelfde proeve. Naar de uitgave van wylen F. van Lelyveld (Leyden: 
Abraham en Jan Honkoop, 1791). Voor de overlevering van de Proeve, zie Roland de Bonth, ‘On 
second thoughts. The reprint of Balthazar Huydecoper’s Proeve van Taal- en Dichtkunde (1782-1791)’, 
in: R. de Bonth en J. Noordegraaf (red.) Linguistics in the Low Countries. The eighteenth century 
(Amsterdam / Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen, 1996) 91-120. 
72 Zie noot 36, blz. 150. 
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onuitgegeven kroniek van Jan van Heelu73 en een historielied over de Hollandse graaf 

Floris V, dat zowel Dousa sen. en Spiegel in 1591 als Van Alkemade in 1699 al achter 

hun Stoke-edities hadden opgenomen.74 Uit de voornamelijk taalkundige noten die hij 

ook die historische verhalen meegaf, blijkt dat hij de zuivere, nog onbedorven taal net 

zo veel waardeerde als het eigentijdse verslag van de historische gebeurtenissen.75 De 

taaldidactiek van Huydecoper strekte zich dus duidelijk uit tot de middeleeuwse 

varianten van het Nederlands. 

Zijn werk aan de Proeve stelde Huydecoper in staat om aan het eind van zijn 

leven wél een volwaardige editie te maken, ook met taalkundige aanmerkingen. In 

1772 verscheen zijn editie van de Hollandse Rijmkroniek van Melis Stoke, met veel 

uitgebreidere taalkundige opmerkingen dan die van zijn voorgangers Spiegel, Dousa 

sen. en Scriverius. Zijn arbeid stelde hem verder ook in staat om, zoals ik in het 

tweede hoofdstuk uiteen heb gezet, de kroniek van Klaas Kolijn als een anachronisme 

te ontmaskeren. Met zijn taalkundige studie van Vondel, zijn geschiedkundige editie 

van het plakkaatboek, maar vooral met zijn editie van Stoke, herenigde Balthazar 

Huydecoper de twee lijnen in de geschiedenis van Nederlandse letterkundige 

tekstedities – de historische en de talige, zoals die in 1591 ook al samen waren 

voorgekomen in de Stoke-editie van Dousa sen. en Spiegel. 

Huydecoper was hierin de voorbode van een nieuw, vast verbond tussen de 

taaldidactische en de historische interesse in oude Nederlandse teksten, een verbond 

dat binnen de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde nog bevestigd werd. Het 

lijkt er zo dus inderdaad op dat de Maatschappij, zoals Noordegraaf voorstelt, 

‘functioned as a transfer point for linguistic ideas’.76 Toch was de Maatschappij meer 

dan enkel een doorgeefluik. Zoals ik in het tweede hoofdstuk uiteenzette, was het 

immers de Maatschappij die aan Wagenaar een nieuwe vertrouwensstructuur bood om 

zijn (en Huydecopers) argumenten tegen Klaas Kolijn te laten beoordelen. Bovendien 

ondernam de Maatschappij zelf ook nieuwe stappen in het editievak. In haar midden 

werd immers het plan opgevat om de Spiegel historiael van Lodewijk van Velthem 

opnieuw uit te geven, om de editie ervan door Le Long uit 1727 te verbeteren. Met dat 

doel voor ogen ondernamen de Maatschappijleden Jacob Arnold Clignett en Jan 

Steenwinkel een zoektocht naar andere handschriften van de tekst, zoals dat sinds 

Wagenaars ontmaskering van Kolijn een noodzakelijkheid voor betrouwbaarheid 

geworden was. Daarbij deden zij een belangrijke ontdekking. Op een boekenmarkt in 

                                                 
73 Zie Willems, hierna. 
74 Dat gebeurde onder de titel ‘History liedt van Graef Floris ende Geraert van Velzen’, in: Spieghel, 
Hollandtsche Riim-Kroniik, fol. Niij/r en als bijlage bij van Alkemade, Rijm-kronijk van Stoke, fol. 
Iiii/2r - Kkkkr. (In dat laatste staat nog ‘Een ander Lied van Graaf Floris en Gerard van Velsen: fol. 
Kkkkr - Kkkk/2r.) 
75 Vergelijk met Buijnsters, ‘Middelnederlandse literatuur in de 18de eeuw’, A. P. J. Miltenburg, ‘De 
historische wetenschappen en de middeleeuwen in de negentiende eeuw’, De Negentiende Eeuw, 19 
(1995) 4-18 en Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs, 11-13. 
76 Noordegraaf, ‘From Greek to Dutch’, 43. 
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Gent begrepen ze immers dat het werk van Van Velthem slechts een vervolg was op 

dat van Jacob van Maerlant. Binnen de schoot van de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde werd daarom een begin gemaakt met de eerste editie van 

Maerlants Spiegel historiael. Ze beslisten dat het diens vroegere tekst werd die eerst 

uitgegeven zou worden. Het belang ervan duidden ze op twee manieren: het werk was 

oud en belangwekkend voor zowel de studie van de Nederlandse taal als voor de 

studie van het Nederlandse verleden.  

Aan Maerlant werd in 1784 dus hetzelfde belang toegekend als aan Stoke in 

1591. Tussenin hadden echter eerder gescheiden genres van kroniekedities en van 

literaire edities bestaan, maar na 1780 kwamen zij weer samen en zetten zij de leden 

van de jonge Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden ertoe aan hun 

eigen editieproducten af te leveren. Daarom betekent de editie van Clignett en 

Steenwinkel het begin van een nieuwe periode. Maar niet zonder dat hun drukker 

eerst nog probeerde te bewijzen dat deze kroniek, anders dan die van Klaas Kolijn, 

wél echt was. 

 
 

Het voorbeeld van het vaderlandse verleden 

Even terug naar het begin: de eerste editie van een middeleeuwse kroniek in het 

Nederlands, de Stoke-editie van Dousa sen.  en Spiegel uit 1591, nam nog een unieke 

plaats in in de bestaande soorten van tekstbezorging, maar vanaf de jaren 1620 

verschenen er steeds meer tekstedities in de volkstaal. Het werd een genre dat zich in 

twee richtingen ontwikkelde. Er waren enerzijds de studies van kronieken, 

voornamelijk ondernomen door rechtsgeleerden aan de Leidse universiteit. Anderzijds 

waren er de verzamelde literaire werken, van de hand van drukkers en later ook artsen 

uit Amsterdamse literaire kringen. Huydecoper bracht aan het eind van de achttiende 

eeuw beide richtingen weer samen. Dat alles kwam hiervoor aan bod.  

De twee richtingen binnen het genre van de teksteditie waren inderdaad niet 

echt gescheiden, zij waren twee draden van eenzelfde koord. Ze waren twee uitingen 

van eenzelfde grondhouding ten opzichte van het verleden. Zoals bleek bestond die 

houding uit het vinden van een evenwicht tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid 

en werd daarvoor de drukpers als uniek middel gebruikt. Maar die grondhouding 

verklaart het belang dat in elke teksteditie school niet. Het belang van de tekstedities 

lieten de editeurs blijken in de ethische verantwoording van hun ondernemingen. Het 

belang van een betrouwbare beschikbaarheid school in de exemplarische functie die 

de editeurs aan het het verleden en aan zijn teksten toekenden. 

Nogmaals ter herinnering: die betrouwbare beschikbaarheid. Met de druk 

teksten in de openbaarheid brengen is, zoals ik boven schetste, een onderneming die 

literaire en historische editeurs gemeenschappelijk hadden en die zij allen als het licht 

omschreven. Ze deelden die gave van het licht bovendien met de editiepraktijk van 
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rechtsgeleerden. Tegelijk deelden zij allen ook de bekommernis om de 

betrouwbaarheid van wat zij in druk brachten. De druk was immers voor eender wie 

beschikbaar en geen garantie voor een betrouwbare tekst. Dat bracht literaire editeurs 

ertoe om na, of zelfs voor de dood van een auteur zijn werk bijeen te zoeken en, hun 

bekendheid met de auteur die ze uit persoonlijke omgang of uit studie hadden 

opgebouwd als gezagsargument gebruikend, in een nieuwe, betrouwbare druk uit te 

brengen – een druk die de voorgaande en verspreide uitgave overbodig kon maken. 

Dat was het geval rond 1650 voor de werken van Hooft, Cats en Van Focquenbroch. 

Maar net zo goed was het van bij het begin een bezorgdheid van de bezorgers van 

oude kronieken van de Nederlanden.  

Naast die spanning tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid deelden de 

editeurs van de drie tekstgeleerden nog een fundamentelere opvatting over hun arbeid. 

Voor de drie groepen gold dat zij de teksten bestudeerden omdat ze geloofden dat ze 

onmiddellijke en actuele waarde hadden voor de culturele kringen waarin ze hun 

teksten opnieuw bezorgden. In het geval van het procesrecht van Wielant lijkt dat 

vanzelfsprekend: de procesgang verliep aan de hoven in de Nederlanden steeds meer 

zoals het in die tekst besproken werd. Voor de literaire en de historische teksten 

golden de uitgaven als exempla. De literaire werken waren voorbeelden die andere 

gebruikers van de Nederlandse taal konden navolgen; 77  de daden van vroegere 

bestuurders, zoals vastgelegd in de kronieken, strekten tot aanbeveling van de nog 

levende bestuurders.78 Aan de drie opvattingen lag een exemplarische opvatting van 

het verleden ten grondslag: de studie van het verleden was nodig en nuttig omdat er 

voorbeelden – taalkundige of bestuurlijke – in gevonden konden worden, waaraan de 

taalgebruiker of de bestuurder van latere tijd zich kon spiegelen. Deze exemplarische 

geschiedopvatting beschouwde het verloop van de tijd als een voortdurende 

continuïteit. Wat er in rechtspraak, in het bestuur of in de taal in het heden voorviel, 

was slechts een heruitgave van wat al eerder gebeurd was, als een herhaling van 

dezelfde gebeurtenissen onder andere omstandigheden. Die continuïteit maakte het 

mogelijk dat er uit het verleden lessen geleerd konden worden en zo kon de studie van 

het verleden altijd tot lering van de komende generaties dienen. Dat was voor de drie 

groepen altijd de uiteindelijke verantwoording van hun activiteit. De druk – openbaar 

en in de juiste omstandigheden ook betrouwbaar – werd zo het medium dat via 

exempla de toekomst met het verleden kon verbinden.  

Met de pen in de hand kon de editeur zo standvastigheid schenken aan de 

eeuwigdurende veranderingen. Het is de opvatting die Marxus Zuerius Boxhorn 

openlijk huldigde in zijn editie van de Zeelandse kroniek van Johan Reygersbergen uit 

1644. Zijn opdracht aan de Staten van Zeeland is een plechtige opdracht en de zinnen 

                                                 
77 Dat is de stelling van Rutten, Archimedische punten van de taalbeschouwing. 
78 Zie voor de exemplarische geschiedopvatting: P.B.M. Blaas, Anachronisme en historisch besef. 
Momenten uit de ontwikkeling van het Europese Historisch Bewustzijn, tweede druk (Den Haag: 
Universitaire Pers Rotterdam, 1988a). 
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lopen over meerdere zijden van de folio’s. Het is dan ook een gewichtig onderwerp 

dat hij aanraakt: het nut van de studie van het verleden. Die opdracht bespreek ik 

hierna uitvoerig, omdat Boxhorn zich er uitgebreid verantwoordt voor zijn editie-

activiteit en er een betekenis aan geeft. 

De opdracht begint met een eenvoudige vraag: waarom moet een hoogleraar 

van een Hollandse universiteit zich inlaten met het verleden van Zeeland? Boxhorn 

(1602-1653) was zelf wel geboren in Bergen op Zoom, verloor echter al jong zijn 

vader en ging bij zijn grootvader in ’s-Hertogenbosch wonen. In 1625 trokken zij 

samen naar Leiden, waar Boxhorn zijn studie aanvatte. Aan de universiteit gaf hij 

vanaf 1632 les in de welsprekendheid en vanaf 1643 ook in staatkunde en 

geschiedenis. Hij schreef intussen, behalve gedichten, ook over het zeerecht, de 

uitvinding van de boekdrukkunst, emblemata, de Latijnse grammatica en de liefde. Op 

oudheidkundig vlak verscheen in 1632 van hem een beschrijving van Hollandse 

steden, zowel in het Latijn als het Nederlands en in 1640 een geschiedenis van Breda. 

Hij had eerder al Romeinse rites en de haardracht van de oude Hollanders en Zeeuwen 

behandeld. Nu, in 1644, verscheen van hem eerst Nederlandsche historien, over de 

geschiedenis van de godsdiensttwisten, en daarop de bewerkte kroniek van Zeeland 

door Reygersbergen. Boxhorn zelf voelde wat schroom om zich, al was hij dus uit het 

Zuiden afkomstig, nu de Zeeuwse geschiedenis te beschrijven. Zijn antwoord op zijn 

eerste vraag was duidelijk: ook de Zeeuwen, vooral dan hun Staten, kunnen nut halen 

uit het lezen van de geschiedenis. 

Dat nut van de geschiedenis schuilt volgens Boxhorn in de voorbeeldigheid 

ervan en de deugd die erin verscholen ligt. Voorbeelden en deugd uit het verleden 

verdienen, te midden van de veranderlijkheid die de tijd is, onsterfelijk te worden. Dat 

blijkt uit de eerste, lange zin van het voorwoord. Daarin raakt Boxhorn na het nut van 

de studie van het verleden, ook nog het zelfbeeld van de editeur en het resultaat van 

zijn arbeid. Maar hij begint met de beweegredenen voor zijn editie van een kroniek 

van Zeeland: 

Door dien de loffelijcke daden van de voorvaderen, den 
naerkomelinghen niet alleen strecken tot eere, maer oock haer 
krachtichlijck roepen tot naervolginghe; ende hare uytmuntende deught 
t allen tijden verdient een onverwelckelijcke croone van 
onsterffelijckheyt te draghen, ende het gantsch noodich is den Rijcken 
self, ende Steden, onder soo veel verwisselinghen ende veranderinghen 
van gestalten, die sy eertijdts ende nu noch zijn onderworpen, te 
gheven eenen vasten voet in de gheheuchenisse van alle eeuwen; ende 
het de Godlijcke voorsienigheyt belieft heeft, tot onderrechtinghe der 
menschen, hare handt, hoewel self sterffelijck, machtich te maecken 
om aen het ghene verganckelijck is de onsterffelijckheyt, ende ghelijck 
als eene eeuwigheyt hier op der aerden te gheven; [...]79 

                                                 
79 van Boxhorn, Chroniick van Zeelandt, fol. *r-v. 
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Volgens Boxhorn kan die verdiende eeuwigheid en onsterfelijkheid van de deugd op 

aarde van de hand van de mens komen. Van de hand van één soort mens in het 

bijzonder natuurlijk: van de editeur. En zoals zovelen bespreekt ook Boxhorn het 

werk van de editeur in een verheven beeldspraak. 

[...] soo hebbe ick, onderleydt met verscheyden stucken, dienende om 
immers yets wes uyt te rechten, onlancx derven bestaen wat licht te 
ontsteecken in de duysternisse, in de welcke de beginselen van uwe 
Eylanden ende Steden, door het stilswijgen van de verlaten eeuwen, 
gheraeckt waren; ende, hoewel swack van rechterhandt, van de scepter 
der Vorsten, onder de welcke uwe voorvaderen stonden, ende oock van 
het sweerdt ende de kromme staven van uwe voorvaderen self, met de 
penne af te doen den roest van verghetentheyt, ende die, neffens de 
dagge van de weereldtruchtighe Griecken ende Romeynen, te doen 
blincken; [...]80 

Boxhorns tekststudie ontstak dus het licht in de duisternis van de tijd – een 

overbekende metafoor. Maar hij benoemt ook zijn instrument: niet de wapens van de 

vorsten die het onderwerp van de tekst zijn, maar de pen. De arbeid van de editeur is 

dus wel verheven, maar op zich zou het onbelangrijk en onzichtbaar moeten zijn. De 

editeur neemt immers wel het woord, maar zou liever verdwijnen en de tekst voor 

zich laten spreken. Boxhorns pen moet inderdaad het verleden van Zeeland laten 

schitteren als de klassieke oudheid. De pennenarbeid van de editeur moet ervoor 

zorgen dat niet de editeur de kroniek aan de Staten van Holland opdraagt; de kroniek 

wordt 

u [de heren Staten] behandicht gelijck als door de schimmen ende 
geesten self van uwe loflijcxste voorvaderen, die hier rijsen op uyt den 
grave, ende versoecken u, dat ghy oock haren naem ende 
geheuchenisse teghen het onghelijck van de tijdt, ende de donckere 
nacht van vergetentheyt gonstich wilt beschermen.81 

De heren Staten kunnen de daden van hun voorgangers-bestuurders, de graven dus, uit 

hun eigen handen krijgen. De doden herrijzen dankzij Boxhorn, maar die zou zelf het 

liefst in de schaduw van het schitterende verleden blijven staan. De editeur is een 

bescheiden man. 

De editeur is bescheiden, het verleden schitterend. Even schitterend, zo schreef 

Boxhorn, als de klassieke oudheid. Waarom deed hij die moeite, waarom nam de 

editeur de pen ter hand voor het vaderlandse verleden van Zeeland? De toestand 

dwingt hem daartoe, zo suggereert hij. Want het is niet zomaar geleerde aandacht voor 

het verleden dat hem tot de editie brengt, maar precies die continuïteit tussen het 

Zeelandse bestuur van vroeger en van nu. Boxhorn schrijft zichzelf daarbij weg en 

                                                 
80 Ibidem, fol. *v. 
81 Ibidem, fol. **v. 
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zegt de oude kroniek terug te geven aan diegenen die aan die geschiedenis verder 

schrijven: 

Ontfanck dan nu, mijne Heeren, dit niet soo seer mijn, als wel uwer 
voorvaderen ende uw werck, werdende in der daet u opgeoffert van uw 
Vaderlandt self, uwe soo grijse ende besighe moeder, die, ten opsien 
van uwe ghetrouwe sorghe voor haer, u t’hans komt groeten ende 
streelen als hare vaders, ende geladen met den omslach van by nae 
duysent jaren, in uwen schoot haer komt ontlasten; [...]82 

 
De continuïteit tussen het werk van de voorgangers, de ‘voorvaderen’, en de huidige 

bestuurders van Zeeland valt samen te vatten als het ‘Vaderland’. En dat vaderland – 

in de gedaante van de ‘grijse ende besighe moeder’ – toont zich in een dramatische 

reeks die de geschiedenis van het land omvat: 

[...] seer onderscheyden ende wonderlijck in ghestalte, gantsch 
gheringh in hare beginselen, dapper kreunende in haer opkomste, 
lustich groen ende bloeyende in dese hare soo oude daghen; elders 
gheroodtverwt, ende staende in een bloedtbadt van slaghen; elders 
ende meermael bespronghen en overvallen van gheweldighe wateren; 
somwijlen afnemende, ende weder wassende in grootte; elders 
baerende, elders verliesende Steden ende Dorpen; in een weelighe 
vryheydt opgequeect, ende gehandthaeft onder hare eerste goedertierne 
Vorsten; onder het trotse huys van Burgondien hart genepen; door de 
gheweldige ende bloedige handt van die van Oostenrijck plotselijck 
getrocken by den hayre, ende by naer verkrachticht, doch ten laetsten 
gheluckelijck ontworstelt, ende eenen schrick geworden voor die, die 
schrickelijck waren voor alle de weereldt, ende nu dachten haer den 
doodtsteeck te gheven.83 

Het overzicht van de geschiedenis van het Zeeuwse vaderland is dus een overzicht 

waaruit de bestuurders leren wat ze moeten leren: de verschillende wisselvalligheden 

die elke mogendheid te beurt valt, en voor het geval van Zeeland ‘insonderheyt noch 

wonderlijcke veranderingen door de om[-] ende doorloopende wateren 

onderworpen’.84 Maar dat is nog niets. Boxhorn brengt wellicht ten overvloede in 

herinnering 

[...], Hoochwijse Heeren, dat, ghelijck noyt menschen beleefden 
kommerlijcker tijden als wy, alsoo oock uwe Raedtkamer, [...], noyt 
volder was van sware bekommeringen, als wel nu, ende dat uwe 
gestadige besigheden ende gedachten haer t’hans laten vallen op de 
allerwichtichste saecken, t’zy om uwen scepter noch verder uyt te 
reycken in een andere ende nieuwe weereldt; t’zy om te helpen uyt 

                                                 
82 Ibidem, fol. *3/2r. 
83 Ibidem, fol. *3/2r-v. 
84 Ibidem, fol. *3r-v. 
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blussen de schrickelijcke brandt van burgerlijcke oorloghen, opgegaen 
in het naest aengrensende Koninckrijck, onder uwe getrouste broederen 
ende bondtghenooten; t’zy oock om het bynaer over al verwoeste ende 
in sijn eyghen bloedt sich wentelende Europa te helpen brengen tot een 
verseeckerde vrede [...]85 

Van het deugdelijke bestuur dat Boxhorn bij de voorouders zag en in herinnering wil 

brengen bij de huidige bestuurders, verwacht hij veel: hij brengt een oude kroniek 

opnieuw in druk in een tijd van kolonisatie en godsdienstoorlogen. De studie van het 

verleden kan daarbij de juiste richting, de richting van de deugd, wijzen. Omwille van 

de deugd wilde Boxhorn met zijn pen het vaderlandse verleden net zo doen schitteren 

als de klassieke oudheid, die de traditionele bron van deugd bleef maar door de 

heftige oorlogsomstandigheden van het recente verleden niet meer toereikend. 

De bescheidenheid liet Boxhorn ook daarbij niet los. Hij voelt in die troebele 

tijden de machteloosheid van zijn pen. Een editie was slechts een schamel 

hulpmiddel, een onvolkomen schets van de plicht waar de bestuurders gehoor aan 

moesten geven:  

Want de volmaectheyt van uwe ende uwer voorsaten deught, soo in het 
verwecken van geluckige, als af keeren van kommerlijcke tijden, sal 
alleen hier hare onvolmaectheyt vinden; also onse penne veel swacker 
was als het sweerdt, ende de rechte handt, met de welcke de 
vastsettinghe van uwe ende der verbonden Nederlanden vryheydt, 
onder het allerwijste ende geluckichste beleydt van die van den 
Nassauschen bloede, Princen van Orangjen, van Wilhelm, ende 
Maurits, welcker sterlichtende zielen in den Heldenhemel aengedaen 
met de croone van eeuwigheyt, van haer groote werck, het welck haer 
nochtans noyt vermoeyde, nu rusten, ende Frederick Henrick, wiens 
grijse hayren altijdt groen blijven door een ontelbare menichte van 
Laurieren, ende [wiens] deught opgheresen is tot een spieghel ende 
verwonderinghe van alle Vorsten, gheluckelijck is bevochten; ende in 
het verhael van wonderdaden, ghelijck zijn de uwe, de woorden, oock 
van de allerwelspreeckenste, ghebreckelijck werden bevonden.86 

De gruwelen van de godsdienstoorlogen, de militaire acties tegen de Spanjaarden 

onder leiding van de Oranjes en het afzweren van het koninklijk gezag zijn de 

werkelijkheid die zich van de studie van het verleden moet bedienen. Boxhorn spreekt 

over de pen en het zwaard, over oorlog en filologie dus. Na hem zouden editeurs nog 

vaak die combinatie maken, al zal het daarbij niet altijd zo zijn dat militaire 

overwinningen als voorbeeld moesten dienen van latere bestuurders. Niettemin is 

                                                 
85 Ibidem, fol. *3/2v - **r. 
86 Ibidem, fol. **2r-v. 
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duidelijk dat het verleden al van bij het begin voor editeurs ook een vaderlandse kleur 

kon hebben.87 

 
 

Materiële betrouwbaarheid van de tekst 

Naast het licht van de openbaarheid en de corrumperende neigingen van de druk, 

hadden de historische en de literaire edities gemeen dat ze een didactisch doel buiten 

de tekst dienden, de ene voor bestuurders, de andere voor taalgebruikers. Het 

instructieve gezag dat zo aan het verleden toegekend werd vereiste natuurlijk dat wat 

het verleden leek te leren ook echt het verleden wàs. Beide tradities deelden daarom 

niet alleen een exemplarische geschiedopvatting, maar ook een kritische houding.  

Dat verklaart ook dat soms dezelfde personen zowel kronieken als literaire 

werken konden bezorgen. Ik gaf al het voorbeeld van Huydecoper, die zowel Hooft 

als Stoke bestudeerde, maar hij werd daarin voorafgegaan door Petrus Scriverius 

(1576-1660). Hij ontdekte de naam van Melis Stoke in een nog onbekend fragment, 

maar gaf in 1609 daarnaast van Janus Dousa sen. , de eerste Stoke-editeur, diens 

Latijnse dichtwerk uit onder de titel Poemata pleraque selecta88 en hij was in 1616 

ook nog de bezorger van de Nederduytsche poemata, een verscheiden verzamelbundel 

met het Nederlandstalige werk van zijn vriend Daniël Heinsius.89 Petrus Scriverius 

kan daarom als algemeen type van de editeur in deze vroegste periode beschouwd 

worden. Met hem keren we wel, aan het eind van dit tweede deel, terug naar het begin 

van het editievak rond 1600 in Leiden, waar ook Scaliger, Dousa sen., Emmius en 

anderen de betrouwbaarheid van historische verhalen kritisch onderzochten. Maar dat 

gebeurt niet zonder reden: al in zijn tijd gold Scriverius inderdaad als gezaghebbend 

voorbeeld, en niet minder in latere tijden. In zijn eigen tijd kreeg hij niet alleen lof van 

de in het vorige hoofdstuk genoemde Wouter van Gouthoeven, die hem in zijn editie 

van de Divisiekroniek zo uitvoerig aanhaalde dat Scriverius het als broodroof 

beschouwde. 90  Niet alleen van Van Gouthoeven dus, maar bijvoorbeeld ook van 

Marcus Zuerius van Boxhorn, die hem in 1650 met lauweren tooide terwijl hij hem 

                                                 
87 En dat had het soms ook al eerder, zoals blijkt uit Karin Tilmans, ‘De ontwikkeling van een 
vaderland-begrip in de laat-middeleeuwse en vroeg-moderne geschiedschrijving van de Nederlanden’, 
in: N.C.F. van Sas (red.) Vaderland, Reeks Nederlandse begripsgeschiedenis 1 ([Amsterdam]: 
Amsterdam University Press, [1999]) 7-53. Over de bestuurlijke en militaire invulling van dat 
vaderlandbegrip, dat tegelijk gebaseerd was op een beeld van het verleden, zie: Haitsma Mulier, ‘Het 
begrip ‘vrijheid’’ en Eco Haitsma Mulier, ‘De oudheid in de vroegmoderne tijd. Het model van de 
verre voorouders en hun staatsvorm’, in: H. de Smaele en J. Tollebeek (red.) Politieke representatie, 
Alfred Cauchie Reeks (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2002) 139-151. 
88 Petrus Scriverius, Poemata pleraque selecta (Lvgdvni Batavorum: T. Basson, 1609). Vergelijk met 
Chris L. Heesakkers, ‘Petrus Scriverius as the publisher of the Poemata of Janus Dousa’, Quaerendo. A 
quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books, 5 (1975) 105-125. 
89 Petrus Scriverius, Nederduytsche poemata (Leyden: H. van Westerhuisen, 1621). 
90 Langereis, Geschiedenis als ambacht, 137-139. 
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zijn editie van de kroniek van Jan Veldener opdroeg.91 Nog in de achttiende eeuw 

kreeg Scriverius er een discipel bij. Toen gaf Frans van Mieris een editie van 

Scriverius opnieuw uit en in een theoretisch traktaat trok Van Mieris de plannen van 

Scriverius door. Zowel de zeventiende-eeuwse Scriverius als zijn achttiende-eeuwse 

livreiknecht Van Mieris zal ik hierna bespreken. 

 Petrus Scriverius begon zijn filologische werk aan de universiteit van Leiden, 

als student bij onder meer Janus Gruterus en als bezoeker van privatissimum bij 

Scaliger thuis (die verder geen onderwijsopdracht had).92 In de aard van het werk van 

de laatstgenoemde bestudeerde ook Scriverius de antieke krijgskunst en militaire 

bouwkunde, hij bezorgde een verzameling Romeinse teksten over dat onderwerp in 

1607, voorzien van commentaren van humanistische geleerden. De eerstgenoemde 

betrok Scriverius in een groot onderzoeksproject naar Romeinse inscripties. Scriverius 

kwam tot het inzicht dat wat hij daar had geleerd over de studie van de Oudheid ook 

kon toegepast worden op het verleden van zijn eigen streek.93  

Dat vaderlandse verleden werd het onderwerp voor de rest van zijn geleerde 

leven, waarin hij hoofdzakelijk verhalende historische bronnen kritisch bestudeerde. 

Dat deed hij bijvoorbeeld, behalve met het genoemde plakkaatboek van Merula, met 

de Divisiekroniek van Aurelius, de Hollandse kroniek van Jan Veldener die 

uitgegeven was door Marcus Zurius van Boxhorn,94 en natuurlijk de Rijmkroniek van 

Melis Stoke in de editie van Dousa sen. en Spiegel. Enkele keren – overigens veel 

minder dan Scriverius zich zelf voornam – leverde dat bewerkingen van oude 

tekstedities en ook edities op. In 1609 verscheen zijn Batavia illustrata, waarin hij in 

vier Latijnse delen zestiende-eeuwse teksten over de oudste geschiedenis van het 

graafschap Holland uitgaf, met ingrepen in de teksten en voorzien van commentaar. In 

1612 deed hij iets gelijkaardigs, maar dan hoofdzakelijk in het Nederlands, in zijn 

Beschrijvinghe van out Batavien, dat overigens een bewerking was van Oudt Batavien 

nu ghenaemt Holland, een ouder werk dat hij samen met Jacob Duym in 1612 

gepubliceerd had. In zijn Beschrijvinghe gaf Scriverius onder meer een bewerking van 

de Divisiekroniek, waaruit hij de stukken schrapte die zijn kritiek niet konden 

doorstaan. Die kritiek was vooral te vinden in de aantekeningen die hij achter de tekst 

voegde en die hij er de ‘toetssteen’ voor noemde – naar de steen waarop de echtheid 

van gouden en zilveren munten gecontroleerd werd.95 In 1650 liet hij nog meer oude 

teksten drukken in zijn ‘magnum opus’, de Principes Hollandiae, et Westfrisiae: een 

verzameling van opnieuw zestiende- en zeventiende-eeuwse documenten, maar ook 

                                                 
91 van Boxhorn, Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt, door Johan Veldenaer over 
omtrent twee hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, als oock verscheyden 
graeflijcke brieven, raeckende de outheden ende saeken van de gedachte Landen, verrÿckt, fol. [A]r-
[A]/2v. Vergelijk met Langereis, Geschiedenis als ambacht, 143-145. 
92 Langereis, Geschiedenis als ambacht, 111. 
93 Ibidem, 112-118. 
94 Zie hierna. 
95 Langereis, Geschiedenis als ambacht, 134-135. 
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middeleeuwse teksten. Na zijn dood tot slot, in 1663, werd ook nog zijn editie van het 

Goudse Kroniekje uitgegeven, met achteraan opnieuw een ‘Toets-steen’ en ook het tot 

dan onbekende laatste blad van de Rijmkroniek van Holland, waarin de naam van 

Melis Stoke te lezen is. Hoewel hij bij het bestuderen en bezorgen van die oude 

kronieken vaak het voornemen uitte zelf een nieuwe geschiedenis van het graafschap 

Holland te zullen schrijven, bleef Scriverius, zoals Langereis het schrijft, ‘zijn hele 

leven een bronnencommentator en -uitgever’.96 

Het doel van zijn onderneming van commentaar op en edities van oude 

kronieken, waarvoor hij ook door Boxhorn gehuldigd werd, was het bestrijden van 

‘groove, lange, vette, dicke fabelen en beuselingen’.97 Zo noemde hij de onwaarheden 

in de middeleeuwse oorsprongsmythen, die vertelden hoe de steden en landen in de 

Lage Landen gesticht waren door mythische geslachten, door reuzen of door Aeneas 

en andere afstammelingen van het verslagen Troje. Scriverius is daarover duidelijk in 

de inleiding op zijn Beschrijvinghe van out Batavien: ‘Al watmen kalt van onser 

ouder hercomste, is loghen; tot eerenversterckinghe quansuys van’t Edel ’s 

Gravenhuys versiert.’ 98  Ook zijn eerste glosse bij het Goudse Kroniekje is een 

duidelijke waarschuwing aan de lezer: 

Hier inden beginne is de eenvoudige Leser te waerschouwen, dat hy 
niet licht-gelovigh sy. Voorwaer, ten is niet al goet, nochte gout datter 
blinct, ende ettelicke bladen vervolgens gheschreven staet. De wijse 
ende ervaren Leser sal hem oock niet stooten aende beuselingen, die 
voor aen int Chronijcxken verhaelt werden; maer sal believen wat 
dieper in te treden, ende mijn TOETSTEEN daer by lesen.99 

In de toetssteen is inderdaad nog meer te merken van Scriverius’ afkeer van verzinsels 

en verhalen, bijvoorbeeld wanneer in de tekst koning Arthur opduikt. 

Hier hebdy wederom een Roeland, off een van de vier Heems-
kinderen: Soodaenigh een Koningh, die soo veel rijcken bekrachtighde, 
behoorde soo bekent te sijn als een Alexander off Julius [Caesar], daer 
immers niet aff is, want noch Spanjaert, noch Duytschen, noch 
Franschen, noch Deenen, noch Sweeden, noch Normannen, noch 
Schotten, noch Vriesen kennen desen Arthurus: wel hebbender de 
Engelsche vreemde grillen van in ’t hooft: datter in Engelandt, om dees 
tijdt, een Koningh Arthurus geweest is, wordt by haer ontwijffelijck 

                                                 
96 Deze voorstelling van het werk van Scriverius is inderdaad gebaseerd op haar studie: Ibidem, 112-
190, citaat op 139. 
97 Scriverius, Het oude Goutsche chronycxken, 200. De termen ‘beuselingen’, ‘beuselen’ of ‘beuselaer’ 
zijn overal in zijn werk terug te vinden. 
98 Petrus Scriverius, Beschrivinghe van Ovt Batavien met de antiquiteyten van dien mitsgaders 
d’afbeeldinge, afcomst ende historie der Edelen Hoogh-geboren graven van Hollant, Zeelant ende 
Vrieslant etc. Als oock een corte beschrivinghe der Nederlansche Oorlogen, beginnende vanden 
aenvang der Nederlanse beroert¯e tot den iare 1646 incluys met de afbeeldinge der gouverneurs en 
andere chrychs-helden (t’Amsterdam: Broer Iansz., 1646), fol. A3r. 
99 Scriverius, Het oude Goutsche chronycxken, 1. 
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gehouden, maer hoedanigh, off wat hy uyt-gerecht heeft, daer 
ontbreeckt haer genoeghsaem bewijs toe.100 

Al het romaneske dat er van Arthur in Engeland verteld werd stond voor Scriverius 

gelijk aan de legende van Roeland of met het verhaal van de Vier Heemskinderen: 

oud, maar door geen enkel bewijs gestaafd en daarom nutteloos. Hij wilde er zijn 

lezer zelfs niet mee vermaken, want vermaak was net de oorzaak geweest van de 

‘kluchten en fabelen’ die anderen voor hem over de vroegste geschiedenis hadden 

geschreven.101  

Wat hij wél zocht was de ware geschiedenis van het vroege graafschap 

Holland en de Bataafse oorsprong van het Hollandse gravenhuis. Het middel om dat 

doel te bereiken was zijn kritiek op de oude kronieken, maar evenzeer onbetwistbare, 

materiële bewijsstukken. Het is daarom dat zijn Beschrijvinghe van out Batavien 

begint met een beschrijving van de fundamenten van Romeinse villa’s die in 1520 en 

1552 bij stormweer in de duinen bij Wassenaar en Noordwijk bloot waren komen te 

liggen, waar hij een grondplan en gravures van gevonden munten, sleutels, aardewerk 

en een inscriptie bij voegde.102 Of dat hij er een uitgebreide beschrijving en opnieuw 

een gravure van de Burcht van Leiden ‘soo die nu tegenwoordich te sien is’ in 

opnam.103 Telkens was de band tussen zijn tekststudie en de materiële resten uit het 

verleden zeer nauw. Het is dan ook in de zin van dit antiquarische doel dat zijn keuze 

voor de metafoor van de toetssteen, die hij voor zijn ‘naeder Naespeuringh van de 

waerheydt in sommighe deelen’ van de oude kronieken gebruikte,104 begrepen moet 

worden. Zijn tekstuele kennis paste Scriverius bovendien zelf toe in de materiële 

wereld: toen de stad Leiden de Burcht aankocht van de Prins van Ligny, dichtte hij 

immers de Latijnse tekst voor een gedenksteen die er geplaatst zou worden. Daarin 

duidde hij, net als in zijn metaforische toetsstenen bij oude teksten, de ware betekenis 

van het enorme restant uit het verleden, ‘ter eeuwigher ghedachtenissen’.105 Met de 

combinatie van tekstuele en materiële resten wilde hij de té literaire verhalen over de 

oorsprong van zijn eigen land weerleggen, wat hem inderdaad, zoals opnieuw 

Langereis hem typeert, tot een Hollandse antiquaar maakt, in de niet-karikaturale 

betekenis van het woord.106 

Het antiquarisme hield in Holland of in het Nederlandse editievak niet op met 

de dood van Scriverius. Ook in de achttiende eeuw werd de antiquarische 

                                                 
100 Ibidem, 206. 
101 Scriverius, Beschrivinghe van Ovt Batavien, fol. A4r: ‘Dat de Boecken van papieren en franchijn 
vergaen, en is gheen wonder. Dit jammer ende verdriet hebben in volgende tijden eenighe Schrijvers 
ghesocht voor te comen, ende alsoo sy de waerheydt van ouden tijden niet en consten schrijven, hebben 
sy haer met kluchten en fabulen beholpen: ten minsten, op dat sy den Leser wat souden vermaecken.’ 
102 Ibidem, 10-17. 
103 Ibidem, 25. 
104 Scriverius, Het oude Goutsche chronycxken, 199. 
105 Hij nam zijn Latijnse tekst van die gedenksteen, samen met de Nederlandse van Joachim Oudaan, 
op in zijn ‘Toets-steen’ op het Goudse kroniekje: Ibidem, 211-214, citaat op 211. 
106 Langereis, Geschiedenis als ambacht, 56 en 60. 
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onderneming onverminderd voortgezet, zoals blijkt uit de editie-activiteit van 

Scriverius’ late navolger Frans van Mieris de Jongere. In meerdere opzichten wierp 

Van Mieris zich op als een navolger van Scriverius. Niet alleen benoemde hij de 

Leidse rechtsgeleerde als zijn voorbeeld, hij ging ook zelf aan de slag met de edities 

die Scriverius gemaakt had en bezorgde er nieuwe uitgaven van. In zekere zin maakte 

hij becommentarieerde edities van een vroegere editie van een middeleeuwse kroniek. 

Die bezigheid maakt duidelijk dat een achttiende-eeuwse geleerde het gevoel had niet 

om het pionierswerk van een geleerde van een eeuw vroeger heen te kunnen. En ook 

in methodologisch opzicht volgde Van Mieris de agenda van Scriverius.  Dat wordt 

duidelijk uit de edities, die in vorm die van Scriverius erg trouw zijn. Maar het blijkt 

evenzeer uit twee methodologische traktaten die Van Mieris schreef. Het eerste is een 

uiteenzetting over de numismatiek, de kunde van oude munten, de meest betrouwbare 

materiële bewijzen.107 In 1757 ondernam hij onder het pseudoniem Zographos een 

poging om hetzelfde vertrouwen dat in oude munten gesteld kon worden ook voor 

historische teksten te vestigen.108 Dat deed hij niet met een traktaat over het maken 

van edities, maar wel over wat de volgende stap zou kunnen zijn: het schrijven van 

een geschiedenis. Maar omdat Van Mieris met zijn verhandeling in de eerste plaats de 

antiquarische weg wilde wijzen naar betrouwbare historische kennis, zal hij zijn 

inzichten net zo goed van toepassing geacht hebben op de betrouwbaarheid van 

tekstbezorgers.  

 Hoe ondernam Van Mieris de verdediging van de historische tekst? Van 

Mieris was bekend als antiquaar, maar misschien nog meer als telg van een 

schildersgeslacht: zowel zijn vader als zijn grootvader waren bekende kunstschilders. 

Van Mieris was dus zeer vertrouwd met de materiële kant van kunst en van 

geleerdheid. En hoewel hij zijn achtergrond en reputatie niet probeerde te laten 

meespelen door zich te verschuilen achter een pseudoniem, is het net die materiële 

kant van historische kennis die het uitgangspunt van zijn verhandeling vormt. 

Bovendien verweeft hij door alle hoofdstukken heen een vergelijking tussen de 

historiograaf en de kunstschilder. Volgens Van Mieris moet een geschiedschrijver, net 

als een kunstschilder, de echte, dus materiële resten uit het verleden selecteren en 

rangschikken om tot een samenhangend en overtuigend tafereel te komen. Hij 

behandelt enkele hulpwetenschappen die daarbij van pas komen – zoals natuurlijk de 

numismatiek, maar ook de sigillografie en de codicologie. Hierin bewijst Van Mieris 

de invloed van de Franse antiquarische tradities, waar hij zelf in de inleiding ook naar 

verwijst. Maar opvallend is ook de nadruk die Van Mieris, ondanks de mogelijkheden 

                                                 
107 Van Mieris’ aantekeningen bij zijn eigen traktaat werden nog in 1838 in druk gebracht door de 
drukker van Willem Jonckbloet: A. D. Schinkel, Aanteekeningen van Frans van Mieris, op zijne 
Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen, van Utrecht in ‘t byzonder. Met twee 
muntafbeeldingen (‘s Gravenhage: A.D. Schinkel, 1838). Zie voor Schinkel het laatste hoofdstuk. 
108 Zographos, Verhandeling over het saamenstellen der historien, of het beschryven der 
geschiedenissen, inzonderheid die van Holland door Zographos; strekkende tot aanleiding voor die 
zich in de historikunde willen oeffenen. (Leyden: Pieter vander Eyk, 1757). 
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van die hulpwetenschappen, legt op voorzichtigheid. Voorzichtigheid die de 

geschiedschrijver moet behoeden voor het gebruik van onbetrouwbare bronnen. Het is 

dan ook pas in het laatste hoofdstuk, na de uiteenzettingen over methode, over 

hulpwetenschappen en over voorzichtigheid, en na opnieuw een vergelijking tussen 

historieschrijver en historieschilder, dat Van Mieris de stap waagt naar het gebruik 

van ‘de middeleeuwse monniken’, de schrijvers van de inlandse kronieken. Ondanks 

de lange route die de stap naar de kloosterkronieken voorbereidde en de metafoor van 

de schilder die de stap moest maskeren, bleef die stap – van de zichtbare zekerheid 

van de materiële resten die de historieschilder ter beschikking staan naar de papieren 

onzekerheid van de tekstuele bron voor de historicus – problematisch. Bij Van Mieris 

stond tussen de betrouwbare clerici, naast Melis Stoke en Lodewijk van Velthem, 

inderdaad ook Klaas Kolijn opgesomd. 

 Kolijns naam kon nog tot aan het eind van die achttiende eeuw genoemd 

worden, totdat zijn kroniek de laatste proef van betrouwbaarheid, die Jan Wagenaar 

op de tekst toepaste, niet kon doorstaan. Die laatste proef was het materiële bewijs, te 

weten ‘een oud Handschrift’.109 Daartegenover stond, als positief resultaat, de kroniek 

van Melis Stoke. Die had bijna een eeuw eerder al die proef wél doorstaan, in de 

editie die Cornelis van Alkemade ervan gemaakt had. 110  Die verscheen in 1699, 

ongeveer op het moment dus waarop het eerste afschrift van de kroniek van Kolijn in 

zijn handen kwam. Ook hier was de toetssteen de materiële wereld. Van Alkemade 

deelde de kroniek van Stoke immers in naar de regeringen van de opeenvolgende 

Hollandse graven en elk hoofdstuk vergezelde hij van een portret van de graaf (een 

enkele keer een gravin) in kwestie, ‘die tot een zonderling cieraad in dit Werk ten 

Schouwtooneele werden opgevoerd, daar de voorgaande Drukken van ontbloot 

waren.’ 111 Die portretten waren getekend naar het voorbeeld van een rij 

gravenportretten die toen in het stadhuis van Haarlem te zien waren en daarheen 

overgebracht waren vanuit het verdwenen karmelietenklooster. In de inleiding 

bespreekt Van Alkemade niet alleen de gebruikelijke zaken als de tekstoverlevering, 

de herkomst en het auteurschap van de tekst, dat doet hij ook voor de portretten: hij  

bespreekt de herkomst ervan, de materiële toestand en de oorspronkelijke 

opdrachtgevers, de karmelieten. Dat alles moest bewijzen dat de Haarlemse 

gravenportretten echte, materiële en daarom betrouwbare resten van de Hollandse 

graventijd waren. Dat hun samenstelling het verloop van de kroniek – op een 

verwarde opvolgingskwestie na – getrouw volgden, bewees in Van Alkemades ogen 

dan ook de historische betrouwbaarheid van Stokes relaas, die dus niet mee had 

gedaan aan ‘het uitvinden van beuzelingen’, zo licht Van Alkemade in de opdracht toe 

– ook hij: beuzelpraat.112 Niet alleen Stokes betrouwbaarheid echter, hij voegde de 

                                                 
109 Zie blz. 90 en voor het citaat blz. 92. 
110 van Alkemade, Rijm-kronijk van Stoke. 
111 Ibidem, 6. 
112 Ibidem, fol. *2v. 
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gravures ook meteen toe aan de editie, ‘opdat ze Oog-getuige zy van onze goede 

trouwe’, dus ook van hemzelf als editeur.113 Dat gold ook voor het einde van de 

grafelijke geschiedenis met de moord op graaf Floris V op 12 juni 1296. Ook hier 

moest Stokes verhaal geattesteerd worden, waartoe Van Alkemade meerdere ‘Bylagen 

betreffende de samen-sweeringe en uitspattende woede der Hollandse Edelen, met de 

opgevolgde Moord van Floris de V, Grave van Holland’114 toevoegde. Daarin nam hij 

andere kronieken op, ook rechtsdocumenten en historieliederen en verder, voor alle 

zekerheid, de datum van Floris’ dood zoals die gebeiteld staat op zijn graf in de 

hoofdkerk van Alkmaar (Afbeelding 4). De materiële proef waaraan Van Alkemade 

Stoke onderwierp, betrof dus niet alleen – zoals bij Wagenaar – de handschriften 

waarin zijn tekst overgeleverd was; hij toetste ook de inhoud van de oude tekst aan 

materiële resten uit het verleden en zelfs aan overgeleverde schilderkunst – waarmee 

hij het verband bevestigde dat Van Mieris ook al gelegd had tussen geschiedschrijving  

en schilderkunst.  

Na een meervoudige toetsing door een van de ijverigste antiquarische editeurs 

werd in 1699 dus bij de betrouwbaarheid van Stoke, toch een van de middeleeuwse 

monniken, een aanzienlijk krediet bijgeschreven. De kroniek van Stoke werd zo nog 

meer het grote succes van een antiquarische filologie waarin materiële tekstbewijzen 

de kennis over het verleden moest zuiveren van verzinsels. Het belang van die 

onderneming, waarvan Petrus Scriverius als initiator gehuldigd werd, school in het 

exemplarische gewicht dat aan het verleden toegekend werd, zowel in 

taalaangelegenheden, in het landsbestuur als in de rechtspraktijk. 

                                                 
113 Ibidem, 10. 
114 Ibidem, fol. Vvv/r e.v. 
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Afbeelding 4 Volgens de begeleidende tekst van Van Alkemade is dit de ‘Afbeeldinge van de kiste, in 
welke t’Alkmaar bewaard werden d’Ingewanden van graaf Floris de V.’ Het schild bovenaan is dat wat 
er bovenop de kist te zien is. Voor de zekerheid beschrijft hij het wapenschild met de Hollandse leeuw 
‘en daer nevens den Dag, Maand en ’t Jaar van ’s Graven dood (sijnde de agterste deser Letters en 
Getallen ten deele onleesbaer, alsoo de Steen aldaer gebroken is, als in de Afteikeningen gesien werd)’. 
Desondanks kan de steen het verhaal van Stoke bevestigen, vooral omwille van ‘dese seer opmerkelijke 
woorden’ rondom het schild, ‘die als van de Twaalfde Eeuwe af tot nu den Inhoud deser Kiste en ’s 
Graven geweldige Dood den Nakemoling kundigen,  

Hier onder is ’t Ingewant  
Grave Floris van Hollant,  
verslagen wort  van  
Heer Gerrit van Velsen,  
12 dag van Junius.’  

(Cornelis van Alkemade, fol. Hhhh2v ). (Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.) 
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Besluit  

De betrouwbaarheid van de antiquarische tekstgetuigen 

In de periode tussen 1591 en 1780, grofweg tussen de editie van de Rijmkroniek van 

Melis Stoke door Hendrik Laurensz. Spiegel en Johannes Dousa sen. en de editie van 

de Spiegel historiaal van Jacob van Maerlant door Jacob Arnold Clignett en Jan 

Steenwinkel, maakte het editeren van teksten in de volkstaal zich los van de klassieke 

filologie. Reeds rond 1600 namen vooral rechtsgeleerden in Leiden (III) immers de 

geschiedenis en de taal van de Nederlanden mee op als voorwerp van studie (I). Dat 

leverde twee corpora van letterkundige edities op. In het eerste corpus, de edities van 

veertiende- tot zestiende-eeuwse kronieken, droegen editeurs als Petrus Scriverius en 

Wouter van Gouthoeven andere kronieken, rechtsdocumenten en materiële resten aan. 

Hun doel was het bewijzen van de historische waarheid (II). Het tweede tekstcorpus 

was dat van literaire edities, waarin de editeurs te vaak gedrukte dichtwerken uit de 

Gouden Eeuw corrigeerden en er levensbeschrijvingen van de dichters aan 

toevoegden. Die editeurs kwamen vaak uit Amsterdamse literaire kringen (III). Hun 

doel bestond erin uit de literatuur van de Gouden Eeuw het juiste gebruik van de 

Nederlandse taal te leren (II). De exemplarische functie die die literatuur had werd 

vanaf het begin door de editeurs geëxpliciteerd en groeide alleen maar naarmate de 

didactische taalkunde zich tijdens de achttiende eeuw ontwikkelde, in het werk van 

vooral David van Hoogstraten, Pieter Vlaming en Balthasar Huydecoper. Er was dus 

in het begin een historisch en een letterkundig corpus en een Leidse rechtsgeleerde en 

een Amsterdamse achtergrond, maar vooral ook het onmiskenbare bestaan van de 

volkstaalediteur als instantie van tekstoverlevering, een bestaan dat ook in een 

discours bevestigd werd (III). 

De beide groepen editeurs hadden nog meer gemeenschappelijk. Ten eerste 

een verantwoording voor hun tekstbezorging. Die kwam hiervoor aan bod in de 

woorden van Marcus Zuerius Boxhorn: het ging om een Nederlandse eigenheid (II). 

Die eigenheid was voor beide soorten editeurs te vinden in hun teksten: voor de meer 

historisch gerichte editeurs in de verslagen van vroegere oorlogen, behalve 

middeleeuwse veldslagen ook de Opstand; voor de meer literair gerichte editeurs in de 

werken van dichters, aanvankelijk vooral die van de Gouden Eeuw maar aan het eind 

van de achttiende eeuw ook middeleeuwse.  

Ten tweede lag aan beide subgenres, de kroniekedities en de literaire 

verzamelde werken, één historisch besef ten grondslag. Telkens gold het verleden, 

aanwezig gesteld door de editeur in een tekst, als een voorbeeld voor het heden. In het 

ene geval, bij de kroniekedities, voor de machthebbers van nu; in het andere, bij de 

literaire edities, voor de taalgebruikers. De oude letterkunde werd opnieuw in de 

openbaarheid gebracht met het oog op onmiddellijk nut voor het heden. 
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Ten derde deelden beide deelvakken een essentiële moeilijkheid. Omdat elk 

van beide soorten edities een exemplarisch belang in het heden had, moesten de 

edities betrouwbaar zijn, zowel naar hun historische inhoud als naar hun talige vorm. 

De oplossing daarvoor kon schuilen in een vertrouwen in de stoffelijke wereld of in 

een bewezen vertrouwdheid met de oorspronkelijke dichter. Telkens werd de editeur 

een tekstgetuige die op zijn betrouwbaarheid beoordeeld moest worden. De hele 

tekstbezorging bleef immers de spanning tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid 

kennen (IV). Omwille van de gefragmenteerde interesse in individuele teksten, 

omwille van het geloof in de exemplariteit van teksten uit het verleden en omwille 

van de bekommernis om betrouwbaarheid van tekst en editeur is de letterkundige 

tekstbezorging in de Nederlanden voor 1780 antiquarisch te noemen. 

Twee auteurs waren in het bijzonder het vertrouwen van de tekstgetuigen 

waard: Joost van den Vondel, die voor achttiende-eeuwse taalgeleerden het 

taalvoorbeeld bij uitstek was en Melis Stoke, de dertiende-eeuwse monnik wiens 

betrouwbaarheid door Van Alkemade in stoffelijke bewijzen verankerd was. Klaas 

Kolijn had de antiquarische filologie echter tijdelijk in verwarring gebracht. Gerard 

van Loon, de meest overtuigde van de editeurs van de vervalste kroniek, was 

overtuigd van de betrouwbaarheid van de kroniek, zoals in het eerste hoofdstuk bleek. 

Daarom liet Van Loon zijn teksteditie aanhaken bij het gangbare discours van de 

antiquarische tekstbezorging. Net als al zijn collega’s sinds 1591, zag hij de taak van 

de editeur als een overwinning op de dood, als een gift van het leven, en zijn 

historische en taalkundige opmerkingen als de instrumenten waarmee hij de oude 

tekst kon begrijpen en de tijd kon beheersen. Op de titelpagina van zijn Kolijneditie 

liet Van Loon die tijd dan ook allegorisch afbeelden (Afbeelding 5). Hij verscheen er 

als een man met baard en een zandloper op zijn hoofd. De vluchtigheid van de tijd 

wordt uitgedrukt door de vleugels van zowel de man als de zandloper; zijn fataliteit 

door de zeis die de man in zijn linkerhand heeft. Voor een editie verscheen hij echter 

niet als een almachtige en nietsontziende kracht, niet als noodlottigheid, niet als 

bederf en verval, al helemaal niet als de dood. Voor een teksteditie houdt de tijd zijn 

zeis losjes vast, laat hij het mes op de grond rusten en legt hij er comfortabel een been 

overheen. Bij editeur Van Loon lijkt de tijd niet vernietigend gezind; hij nodigt 

vriendelijk lachend uit voor een spel met de sporen die hij nalaat. Met zijn 

rechterhand toont hij een zegellint, zijn linkerelleboog leunt op een blok met een 

Latijnse inscriptie. Overal rond hem slingert het overige werkmateriaal: nog een 

zegellint, een perkamentrol, een reliëf, munten in een sorteerbak en gezegelde 

oorkonden. Al deze sporen maken het de antiquarische geleerde mogelijk op de 

uitnodiging van de tijd in te gaan en het verleden met zekerheid te leren kennen. En 

dat kon ook met oude boeken, zo was althans het streven van de antiquarische editeurs 

in de Nederlanden van voor 1780. 
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Afbeelding 5 Van Loon, Geschicht-historiaal rym, of rymchronyk van den heer Klaas Kolijn, 
titelpag. (collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen). 

 

Deze antiquarische volkstaalfilologie die tussen 1591 en 1784 bleek te bestaan, 

dwingt tot een eerste nuancering van de twee interpretatiekaders waartussen dit 

proefschrift laveert. Het filologisch-historische kader van Grafton laat een tak van de 

filologie buiten beschouwing die nochtans zeer dicht bij de klassieke filologie die hij 

bespreekt staat. Het Leiden van Lipsius en Scaliger ontleende niet alleen inzichten aan 

de Friese volkstaalfilologie, maar bracht zelf ook de dubbele, geschied- en taalkundig 

geïnteresseerde volkstaalfilologie van het Nederlands voort. Die volkstaalfilologie 

verantwoordde zich door een beroep op de eigenheid in de Republiek, ontstaan uit 

oorlog en literatuur. Dat gevoel van eigenheid wordt in Graftons kader van de 

geschiedenis van de klassieke filologie, die zich afspeelde in een internationale 

Republiek der Letteren, niet op waarde geschat. Het tweede interpretatiekader, dat van 

Leerssen, heeft hier een voorgeschiedenis gekregen. De filologische aandacht voor de 

Nederlandse eigenheid komt natuurlijk uitgebreid aan bod in Leerssens literaire 

historisme, dat ontstond na Ossian en na 1800 de Europese nationalismen mee 

mogelijk maakte. In het geval van de Nederlandse filologie blijkt politieke en 

culturele eigenheid echter al van in een vroeger begin een factor van belang geweest 

te zijn. Dit is voorlopig enkel een chronologische aanvulling op het kader van 

Leerssen. Daarnaast blijft immers gelden dat er in de vroege Nederlandse 

volkstaalfilologie geen sprake was van een epische geschiedopvatting. Een  overgang 
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van de klassieke filologie in Leiden, met de antiquarische en exemplarische denktrant 

(zoals Grafton die beschrijft), naar een epische volkstaalfilologie, als voedingsbodem 

voor het pan-Europese literaire historisme (zoals Leerssen dat identificeert), werd in 

dit eerste deel nog niet duidelijk. Die overgang valt immers ook te verwachten in het 

tijdperk van de grote revoluties en zal dan ook het onderwerp zijn van het derde deel 

van dit proefschrift. 
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REVOLUTIES  ZONDER HANDSCHRIFTEN 

De geschiedenis van de klassieke filologie in de Nederlanden werd in het vorige deel 

aangevuld met de ontwikkeling van een Nederlandse volkstaalfilologie, die ouder 

bleek te zijn dan de internationale opkomst van het literaire historisme. Zo werd het 

kader van Grafton inhoudelijk aangevuld en dat van Leerssen chronologisch 

uitgebreid: er bleek sinds 1591 een antiquarische volkstaalfilologie te bestaan die 

beoefend werd tot aan het eind van de achttiende eeuw. Het is op dat laatste punt in de 

tijd dat beide interpretatiekaders elkaar raken en dat punt kan daarom beschouwd 

worden als de Sattelzeit van het Nederlandse letterkundige editievak, tussen de 

klassieke filologie van rond 1600 en de literair-historistische bloei van na 1800. Die 

Sattelzeit is het chronologische raam waarbinnen dit derde deel zich afspeelt. 

 De Sattelzeit in de gangbare betekenis, die van begripshistoricus Reinhart 

Koselleck, is een tijd die uitmondt in revoluties, waarbij langlopende ontwikkelingen 

plots een moment van kracht kennen. Dat gold ook voor de Nederlanden, zoals onder 

meer door Niek van Sas expliciet betoogd is,1 en bovendien ook voor de Nederlandse 

tekstbezorging, zoals in vroeger onderzoek vaak de impliciete aanname geweest is.2 

Hierna zal blijken dat ook in die tekstbezorging langlopende ontwikkelingen op een 

explosief moment tot iets nieuws leidden. En ook daarin kunnen vervalsingen een 

onderzoeker de weg wijzen, zoals in dit intermezzo zal blijken. 

 De Sattelzeit kenmerkten zich door een nieuw tijdsbesef, dat zich op 

verschillende domeinen manifesteerde op verschillende momenten. Dat gebeurde 

bijvoorbeeldd in het persoonlijke leven. Het overgrote deel van de Europese 

bevolking deelde in de schok van de Napoleontische tijd omdat zij, veel meer dan 

voorheen en van zeer nabij, de gruwelen van de oorlog moest verdragen. Nieuwe 

manieren van oorlogsvoering hadden immers ook de massa van gewone mensen bij de 

strijd betrokken, zoals Peter Fritzsche betoogt.3 Politieke, sociale, maar ook mentale 

en culturele structuren werden erdoor omvergeworpen, het oorlogsgeweld betekende 

een fragmentatie van ervaringen en leefwerelden. Wat overbleef, waren brokstukken.4 

                                                 
1 N.C.F. Van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004b), 18. 
2 Zie het overzicht van de historiografie in de inleiding.  
3 Fritzsche, Stranded in the present. Modern time and the melancholy of history. 
4 Fritzsche, Peter. ‘The Melancholy of History. Disenchantment and the Possibility of Narrative after 
the French Revolution’. In: Lotte Jensen, Joep Leerssen en Marita Mathijsen (red.), Free Access to the 
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Het is in deze toestand dat Schotland zich rond 1760 bevond, toen het zo vatbaar was 

voor het literair-historistische experiment van James Macpherson. Naast die schok 

van de Napoleontische oorlogen waren er ook tragere ontwikkelingen aan de gang. 

Het nieuwe tijdsbesef was zo ook het resultaat van al langer uitgevoerd 

wetenschappelijk onderzoek sinds de zeventiende eeuw. Overal in Europa voegden de 

emotionele breukervaringen zich bij een al langer gestaag groeiende kennis over de 

eigen geschiedenis, nieuwe kennis van vreemde culturen en voortgaande 

ontwikkelingen in de natuurwetenschappen. Alle takken van de filologie – de 

geschiedschrijving in strikte zin, de antiquarische disciplines met de vele voorwerpen, 

de taalkunde als die van de Schola Hemsterhusiana – maar ook de natuurlijke historie 

boden inzicht in een zeer ver verleden.  

In dat steeds uitbreidende verleden leek – in abstracte termen – voor alles niet 

aflatende veranderlijkheid te heersen en leek de wereld samen te hangen van steeds 

voortgaande processen. Dat gestaag groeiende inzicht noemde Koselleck de 

Verzeitlichung. Een acuut besef van die gestage Verzeitlichung kwam rond 1800 met 

de revoluties en zou men, zoals Stephen Bann, ‘the Romantic experience’ kunnen 

noemen.5 De revoluties leken duidelijk te maken dat de eigen tijd in de loop van de 

geschiedenis een bijzondere plaats innam. Uit de ervaren gruwelen van de 

geschiedenis en de onbekende diepten van de tijd groeide dus een nieuw besef van 

historiciteit.6  

Ook in de Nederlanden grepen een Verzeitlichung op basis van gestage 

geleerde inzichten en een Romantic experience van revolutionaire ervaringen in 

elkaar. Uit de vorige delen van dit proefschrift bleek al dat de kritische studies van 

Scaliger en Emmius in Leiden, over respectievelijk het antieke en het Friese verleden, 

ook toegepast werden op de Hollandse geschiedenis. Dat leverde de Lage Landen een 

groeiende kennis van de eigen geschiedenis tot de oude Bataven op. Ook in het 

Zuiden groeide de studie van antiquiteiten, die een hoogtepunt kende aan de Brusselse 

Académie in de tweede helft van de achttiende eeuw en die terugging tot de Oude 

Belgen. Die geleerde fascinatie voor Bataven en Belgen gaf vanaf 1780 inderdaad ook 

                                                                                                                                            
Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation. National Cultivation of Culture (Leiden / 
Boston: Brill, 2010) 3-19. 
5 Pim den Boer, ‘The Historiography of German Begriffsgeschichte and the Dutch Project of 
Conceptual History’, in: I. Hampsher-Monk, K. Tilmans, en F. van Vree (red.) History of Concepts. 
Comparative Perspectives (Amsterdam, 1998a) 13-22, in het bijzonder 15 en Bann, Romanticism and 
the rise of history. 
6 Blaas, P.B.M. ‘Het paradigma van de Eeuwwende’. In: De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, 
liberale burgerij en geschiedschrijving, Publicaties van de Faculteit der Historische en 
Kunstwetenschappen 32 (Hilversum: Verloren, 2000) 15-23 en Mathijsen, Marita. ‘The Emancipation 
of the Past, as Due to the Revolutionary French Ideology of Liberté, Egalité, Fraternité’. In: Lotte 
Jensen, Joep Leerssen en Marita Mathijsen (red.), Free Access to the Past. Romanticism, Cultural 
Heritage and the Nation. National Cultivation of Culture (Leiden / Boston: Brill, 2010) 21-41. Op een 
meer concrete wijze en voor verschillende Europese landen is deze nieuwe historiciteit behandeld in de 
overige bijdragen in die bundel.  
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revolutionaire vonken. 7  Tijdens de Brabantse Omwenteling van 1789-1790 

bijvoorbeeld, die voortkwam uit de onvrede met de moderniseringspolitiek van de 

Oostenrijkse keizer Jozef II. Er kwam geweld aan te pas, van de opstandelingen, die 

de Verenigde Nederlandse Staten oprichtten, en ook van de troepen van keizer 

Leopold II, die intussen zijn broer Jozef was opgevolgd. Maar voordat de zwaarden 

getrokken werden, had het verzet al een tekstgeleerde kant gehad. Het wilde immers 

de bestuurlijke tradities van de Nederlanden sinds de Opstand en zelfs de Oude 

Belgen verdedigen en daartoe beriepen dat verzet zich op te boek gestelde 

geschiedenissen, op antwoorden op de prijsvragen van de Académie en zelfs op 

antiquarische plakkaatboeken, waarin zij het oude recht op papier vonden.8 Wat al 

lang het voorwerp was van filologische en juridische geleerdheid, werd nu dus naar de 

heetste politieke actualiteit vertaald. Het oude filologische werk bood in deze 

Sattelzeit dus mogelijkheden voor een nieuwe heroïek, ook in de Nederlanden.  

Hoe dat er concreet uitzag in het Nederlandse editievak, zal in de eerste 

paragraaf van dit hoofdstuk blijken. Daarin bespreek ik twee revolutionaire 

pamfletten, die de vorm aannamen van een geleerde teksteditie maar een 

revolutionaire inhoud hadden. Het gaat om het pamflet van ene Judocus Bottelgier, 

een Gentse opstandeling tijdens de Brabantse Omwenteling van 1789, en een van de 

hand van Jan Frans Willems, die het net na de Belgische Opstand van 1830 

publiceerde. Het zijn twee voorbeelden uit het heetst van de strijd waarin, zo zal 

blijken, politieke documenten een onechte ouderdom voorwendden. 

Daar komt nog een derde voorbeeld bij. De Sattelzeit was immers niet alleen 

een tijd van fragmentatie en van revolutionaire pamfletten. De studie van mens en 

beschaving had wel geleid tot een ongemakkelijk besef van tijdelijkheid, maar 

bewaarde tegelijk een belofte van tijdloosheid, die weldadig kon zijn na de 

revolutionaire breuken. Die veroorzaakten overal in Europa inderdaad onmiddellijk 

een verlangen naar herstel van het verleden; ‘the Romantic experience’ ging volgens 

Bann gepaard met ‘the rise of history’. De fragmenten van het recentelijk 

afgescheurde verleden trokken immers de aandacht en vroegen om een nieuwe 

betekenis. Er ontstond zo een nieuwe historische geleerdheid en kunst in vele vormen, 

die, zoals ik aanhaalde in de inleiding, alle pasten in het denkkader van het literaire 

historisme. Bann beschrijft dat voor de Engelse en Franse historische schilderkunst, 

                                                 
7 Voor de ontwikkeling van de historische studies en de creatie van een enkelvoudige, Zuid-
Nederlandse geschiedenis tot aan de Oude Belgen, zie: Verschaffel, De hoed en de hond, in het 
bijzonder 61-98 en 295-379 en Peeters, Het labyrint van het verleden. Voor de ontwikkeling van 
verschillende takken van kennis en hun weerslag op de Bataafse mythe, zie van der Woud, De Bataafse 
hut. Voor revolutionairen in Noord en Zuid die zich met die mythische veren tooiden, zie ook: Jean 
Stengers, Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918, dl. 1: Les racines de la 
Belgique. Jusqu’à la Révolution de 1830 (Brussel, 2004), 140-145 en Van Sas, De metamorfose van 
Nederland, 129-143.  
8 Tom Verschaffel, ‘De traditie in de Brabantse Omwenteling. De oude constitutie en het lange leven 
van artikel 59’, in: H. de Smaele en J. Tollebeek (red.) Politieke representatie, Alfred Cauchie Reeks 
(Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2002) 153-169, voornamelijk 158-161 en 164-167. 
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maar de historische representaties en het historisme waren van het begin af niet 

daartoe beperkt. Anne-Marie Thiesse inventariseerde, beginnend bij de verkenning 

van de resten uit het verleden, de zeer uiteenlopende vormen van dat historisme, die 

zich door de negentiende eeuw heen in alle Europese naties-in-opbouw en in alle 

kringen van culturele praktijk manifesteerden. 9  Dit is wat ik in de inleiding de 

creatieve fase van Leerssens historisme noemde. De grens tussen gevonden resten uit 

het verleden, interpretatie daarvan, herwerking tot nieuwe creaties of vervalsingen 

was daarbij dun. 

 Zoals verder nog uit de inleiding bleek, was in dat historisme – volgens 

herderiaanse ideeën – een essentiële rol weggelegd voor de literatuur en vooral voor 

de verloren gewaande epiek. Dat was ook zo voor de creatieve fase ervan, ook in de 

Nederlanden. In de inleiding werd dat duidelijk uit een fragment uit De Hollandsche 

natie van Jan Frederik Helmers, die een episch dichtwerk wilde maken voor zijn 

bezette land. Ik heb daar ook gewezen op Hendrik Consciences De Leeuw van 

Vlaenderen. Die literaire werken kunnen niet gelden als vervalste tekstedities, maar 

een ander voorbeeld wel: twee verondersteld Middelnederlandse liederen die de 

Duitser August Heinrich Hoffmann von Fallersleben publiceerde in zijn editiereeks 

Horae belgicae. Daarin toonde Hoffmann hoe de nieuwe editeur die uit al dat geweld 

te voorschijn moest komen, er in negatief uitzag. 

Samen met de twee pamflettistische pseudo-edities zullen deze gedichten de 

dunne grens tussen creatief literair historisme en valsheid aftasten en vooral – naar 

analogie van de edities van Klaas Kolijn in het tweede hoofdstuk  – de bakens zijn 

waartussen we de editiepraktijk van die revolutionaire decennia moeten zoeken. 

Eerder dan om kwaad opzet, zoals bij Kolijn, gaat het hier evenwel om humoristisch 

gebruik van valse editie. Dat nuanceverschil doet geen afbreuk aan de heuristische 

waarde van een studie van de vervalsingen: ook Darnton probeerde het verleden te 

begrijpen langs de weg van de onbegrepen grap.10 Daarom zal ik de trends uit dit 

intermezzo bij wijze van hypothese extrapoleren, om ze in de twee hoofdstukken van 

dit derde deel uitgebreider aan bod te laten komen. Dan zal blijken of revoluties stilte 

in de studeerkamer betekenden en of een editeur niet toch met de pen soldaat kon zijn. 

 

 

Anachronismen als politieke grap 

Oude teksten en politiek 

In de ontwikkeling van de Nederlandse letterkundige tekstbezorging nam, zoals in het 

eerste deel bleek, de kroniek van Klaas Kolijn een bijzondere plaats in. Dat was – ter 

                                                 
9 Thiesse, La création des identités nationales: Europe, XVIIIe-XXe siècle. 
10 Robert Darnton, ‘Geschiedenis en kennissociologie’, in: R. Darnton (red.) De kus van Lamourette. 
Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis (Amsterdam: Bert Bakker, 1990) 255-265. 
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herinnering – niet alleen zo omdat die kroniek een vervalsing was of omdat bij de 

ontmaskering ervan de aandacht voor geschiedenis en voor taal een alliantie 

aangingen. Dat was ook zo omdat de tekst van Kolijn het voorwerp was van een 

politieke discussie. Door de editeurs Van Loon en Vander Schelling werd de kroniek 

immers ingezet in een actuele discussie over de soevereiniteit van de Staten, waarmee 

de eerstgenoemde zich de beschuldiging van landverraad op de hals haalde. In hun 

filologisch-politieke discussie wordt het ononderbroken verband duidelijk dat het 

heden aan het verleden bond, onder meer via tekstedities. Dat alles speelde zich af in 

de vorige periode. 

 In deze paragraaf probeer ik gelijkaardige filologische en ook politieke 

ontwikkelingen op het spoor te komen voor de revolutionaire periode, weer aan de 

hand van valse tekstedities. De twee teksten waarover het hier gaat pretendeerden niet 

echt serieuze edities te zijn van een oude tekst, maar ze tooiden zich toch met het aura 

van ouderdom. Ze komen uit verschillende revolutionaire periodes, zoals de 

opeenvolgende edities van Kolijn, om zo de ontwikkelingen en de constanten in die 

periode op te sporen. Het gaat om twee voorbeelden uit het heetst van de strijd in het 

Zuiden: een pamflet uit 1791 van de Gentse opstandeling Bernard Coppens, 

verschenen onder het pseudoniem Judocus Bottelgier en een anoniem verschenen 

pamflet uit 1832 dat later herkend werd als het werk van de filoloog Jan Frans 

Willems. De volgende paragraaf zal het derde voorbeeld van pseudo-oude teksten 

bespreken: twee fragmenten uit de Horae belgicae van de Duitse filoloog August 

Heinrich Hofmann von Fallersleben. Ze verschenen in 1833, maar de kwestie kwam 

pas in 1852 in de openbaarheid, toen de historische cultuur al tot een vollere bloei 

gekomen was. De twee eerste teksten figureren als getuigen van de omslag in het 

historische besef, de derde als voorbeeld van de nieuwe filologische context die 

daaruit verscheen. 

Uit die drie valse voorbeelden zal te merken zijn dat de betrokkenheid van het 

verleden op het heden vanaf ongeveer 1780 ingewikkelder werd. Een politieke 

discussie in filologische vormen, zoals die aan de hand van Kolijn gevoerd was over 

de historische soevereiniteit van de Staten, kon na 1780 nog steeds worden gevoerd, 

maar nu niet meer enkel in de geleerde kringen van tekstediteurs. Het werd ook kruit 

voor de revolutie: wat Kolijn, maar vooral andere auteurs met het gezag van 

ouderdom berichtten over de samenleving van de oude Bataven werd een les voor de 

nieuwe Bataven van de revolutie.11 Maar juist door de opeenvolgende revoluties en de 

ingrijpende veranderingen op alle domeinen kreeg ook de verhouding tot het verleden 

een andere aard. De onmiddellijkheid en de vanzelfsprekendheid waarmee oude 

teksten (en het verleden in het algemeen) als voorbeeld voor het heden moesten 

dienen zouden verdwijnen; de relatie tussen heden en verleden werd complexer. Er 

                                                 
11 Vergelijk met I. Leonard Leeb, The ideological origins of the Batavian revolution. History and 
politics in the Dutch Republic 1747-1800 (Den Haag, 1973) en Haitsma Mulier, ‘Het begrip ‘vrijheid’’. 
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ontstond een gelaagder en dieper historisch besef vanaf de opeenvolgende revoluties 

na 1780, dat tot volle ontwikkeling kwam in de eerste helft van de negentiende eeuw, 

zoals de rest van dit deel voor de tekstbezorging verder zal toelichten. 

De revolutie en tweetijdigheid in een pamflet 

Onder de schuilnaam Judocus Bottelgier gaf Bernard Coppens een pamflet met de 

titel Print-Cronike uit. Het is een overzicht van wat er tijdens de patriottische 

Brabantse Omwenteling gebeurd was in zijn stad Gent, tussen november 1789 – toen 

een leger van patriotse vrijwilligers, dat uit Breda kwam, de stad innam – en 

december 1790 – toen het leger van keizer Leopold II Brussel herwon. Hij koos er het 

zeer oude genre van de kroniek voor: een opsomming in chronologische volgorde van 

opeenvolgende gebeurtenissen. De teneur van de kroniek – en de hele politieke 

houding van deze Bottelgier – was antiklerikaal en antikeizerlijk. Achter de naam 

Bottelgier ging een revolutionaire groep uit Gent schuil, die zich ‘de Vijgen’ noemde 

en drie leden telde: Bernard Coppens, Charles-Louis Diericx en J.B. Vervier. Samen 

gaven zij niet alleen deze Print-Cronike uit, maar ook het Livre blanc ou La 

Révolution Gordune (1791). 12  De Print-Cronike werd in 1791 door de raad van 

Vlaanderen verboden – al kwam die snel weer uit onder een andere titel. Het gedrukte 

woord in een geleerde vorm was voor de Vijgen, met het herstelde keizerlijke gezag, 

de enige plek waar hun liberaal-burgerlijke revolutie nog voortgezet kon worden, 

zoals dat voor veel pamfletten gold.13  

Bottelgier gebruikte een oud genre voor het verslag van het inrichten van een 

nieuwe tijd. Daarbij parodieerde hij de traditionele onderdelen van de kroniek. De 

parodie slaat niet op de eigenlijke opsomming van de gebeurtenissen, die hij wel 

wilde meedelen en die dag per dag vermeld staan en met houtsneden geïllustreerd 

werden. Aan het voorwoord is ook weinig van de parodie te merken, al is het 

waarschijnlijk fictief. Bottelgier vertelt erin hoe hij bij de onlusten gevangen genomen 

werd en dat hij met deze kroniek rekenschap wil afleggen. Dat wil hij vooral aan 

Jezus Christus doen, in wie hij nog gelooft, zonder bemiddeling van een heer. Anders 

dan bij de inhoud van de kroniek en het voorwoord, is de parodie wél duidelijk bij het 

voorwerk. De bisschoppelijke approbatio bijvoorbeeld is ondertekend door ‘Den 

papieren Bisschop Kervyn, Locô Vanden Hecke’.14 De Vijgen reduceerden hier het 

                                                 
12 Aug. Vander Meersch, ‘Coppens (Bernard)’ Biographie nationale (1873) kolom 380-381. 
13 De band tussen de brandend actuele inhoud van pamfletten en de geleerde studie van het verleden is 
het voorwerp van een overzicht door Leonard H. M. Wessels, ‘Het pamflet. De polsslag van het 
heden’, in: J. Tollebeek, T. Verschaffel, en L.H.M. Wessels (red.) De palimpsest. Geschiedschrijving in 
de Nederlanden 1500-2000 (Hilversum: Verloren, 2002) dl. 1, 81-104. 
14 Judocus Bottelgier, Dits die excellente Print-Cronike van Vlaenderen, beginnende van Marten Bast 
eersten Forestier van de Republique dezer Provintie, ende behelzende alle de vroome feyten die aldaer 
ende in de geuniëerde Provincien begaen zyn, tot ende met de Regeeringe van dezen onzen 
doorlugtigsten hoochgeboren Verlosser den Keyzer en Graef Leopoldus II, altyd Vermeerder des Rycx 
(t’Hantwerpen: Jan van Ghelen, 1791). 
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bisschoppelijke gezag tot een papieren aangelegenheid én ze kenden het aan Kervyn 

toe en dus aan zichzelf – Kervyn was een van hun andere pseudoniemen. Op dezelfde 

manier eigenden de Vijgen zich op de titelpagina van Die excellente Print-Cronike 

papieren gezag toe: Bottelgier heet er ‘gepensionneerden Historie-Schryver van 

wylent Hunne Hoogmogende’. 15  Die ‘Hoogmogende’ kan keizer Leopold II van 

Oostenrijk, ook graaf van Brabant en Vlaanderen, zijn aangezien zijn wapen 

afgedrukt staat. De echte parodie schuilt echter in het impressum en de titel van het 

werk. Het impressum is vals: het noemt drukker Jan van Ghelen, in de Witte 

Hazewind op de Antwerpse Lombardenvest, maar die had daar al lang niets meer 

gedrukt, al sinds 1596 niet. 16  Voor dat jaar had hij inderdaad wel verschillende 

kronieken gedrukt, waaronder Die cronijke van Brabant int corte, vertaald naar 

Adrianus Barlandus.17 Verder blijkt de parodie ook uit de titel, die een aan de actuele 

inhoud van het werk aangepaste versie is van Die excellente cronike van Vlaenderen, 

een kroniek van het graafschap Vlaanderen die Andries de Smet in 1531 liet 

drukken. 18  In de titel zijn de oorspronkelijke namen van Liederick Buc en de 

wereldheerser keizer Karel V, ‘altijt vermeerder des rijcx’, vervangen door de actuele 

politieke spelers Marten Bast, ‘eersten Forestier van de Republique dezer Provintie’, 

en Karels nazaat Leopold II, ook ‘altyd Vermeerder des Rycx’, maar daarnaast – na 

het militair herstelde gezag in Brussel – ook ‘onzen doorlugtigsten hoochgeboren 

Verlosser’.19 De namen van het approbatio en de titel zijn details die niet kunnen 

verhinderen dat het drukwerk een eerste indruk van oudheid, van zestiende-eeuwsheid 

geeft. Slechts een eerste indruk, want de dubbeltijdigheid was waarschijnlijk juist 

bedoeld om merkbaar te zijn. 

Juist in die details schuilt natuurlijk de parodie. Die bestaat uit een 

gelaagdheid, uit een spel met de tijd die de revolutionaire Vijgen speelden. Hun relaas 

van een strijd tegen kerkelijke heersers en oude adel, met verlichte idealen van 

burgerlijkheid in eigen land, gaven ze de titelpagina van een veel ouder verhaal. De 

Vijgen pasten oude vormen toe op een nieuwe tijd. Dat dat om te lachen was, bewijst 

tot slot de houtgravure die aan de titelpagina vooraf gaat (afbeelding). Die gravure 

beeldt de nieuwe tijd waar de Vijgen in geloven uit op het vaandel linksboven. Die tijd 

is samen te vatten in het beeld van de leeuw van het graafschap Vlaanderen en de 

                                                 
15 Ibidem. 
16 ‘Thesaurus 1473-1800’, www.bibliopolis.nl (geraadpleegd op 9 mei 2008). In het exemplaar 
Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience staat met de hand onder het impressum 
bijgeschreven: ‘dit werkje is gedrukt te Gend, by Le Maire, 1791.’ Ook de Nederlandse Centrale 
Catalogus noemt het impressum ‘fictief’. 
17 Die cronijke van Brabant int corte. Vergelijk met hoofdstuk 3. 
18 [Andries de Smet], Dits die excellente cronike van Vlaenderen. Beghinnende van Liederick Buc den 
eersten forestier tot den laatsten / die door haer vrome feyten / namaels Graven van Vlaendren 
ghemaect worden / achtervolghende die rechte afcomste der voors. graven / tot desen onsen 
doorluchtichsten hoochgheboren Keyser Karolo / altijt vermeerder des rijcx. geboren te Ghendt XV. 
(Tantwerpen: Willem Vorsterman, 1531). 
19 Bottelgier, Die excellente Print-Cronike. 
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Moeder Gods. Het vaandel wordt vastgehouden door een revolutionaire man in 

burgerkostuum, met een hoed en een korte broek. Hij hurkt bij een verzameling 

voorwerpen: op de grond liggen kerkelijke gezagstekens als een paternoster en een 

stola, privilegebrieven van de adel (de ‘Toebrief’ en de ‘Lettre de cachet’) en 

daartussen de ketenen van onvrijheid. Die verzameling is de oude tijd. Hoe hoog de 

burgerman met het vaandel die tijd acht is meteen duidelijk: de oude machten van 

kerk en adel waren zo hoogmogend als een scheet. 

 

 
Afbeelding. Titelgravure- en pagina van Judocus Bottelgiers’ Excellente Print-Cronike van 

Vlaenderen (collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen) 

 

Maar de temporele gelaagdheid van de revolutionaire Vijgen was meer dan alleen een 

grap. Dit pamflet draagt de sporen van de Brabantse Omwenteling, die zich volledig 

afspeelde op het breukvlak van twee tijden. Kossmann zet in The Low Countries 

(1978) uiteen hoe de Zuidelijke Nederlanden in hun agrarische economie en in 

maatschappelijke organisatie van adel, kerk en gilden in een oudere tijd leefden dan 

de Noordelijke Nederlanden. Hervormingen van het Oostenrijkse keizerlijke bestuur 

waren naar zijn mening altijd halfslachtig. Een revolutionaire herschepping van de 

maatschappelijke orde was nooit hun bedoeling. In de Verenigde Provinciën was 

zoiets in de zeventiende eeuw al ingesteld en die functioneerde aan het eind van de 

achttiende eeuw nog steeds op die manier – zij het met enige 
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vermoeidheidssymptomen. Het ongenoegen over die onophoudelijke hervormingen 

van de Oostenrijkse keizer mondde uit in een oproer waar het officiële leger van 

schrok. Bindend voor de ontevredenen werd een patriottisch gevoel, nog niet sterk 

met een volkstaal verbonden maar wel strijdend. De onafhankelijkheidsverklaringen 

van de Omwenteling tonen juist de tweetijdigheid die de revolutie dreef. Zo schreef 

de leider van de Brusselse conservatieve opstandelingen, Hendrik Van der Noot, toen 

hij zijn land met troepen vrijwilligers binnenviel in 1789, een Manifeste. Daarin 

verdedigde hij dat het Brabantse volk zijn landsheer niet meer zou gehoorzamen, 

omdat die het pact dat hij bij zijn aantreden gesloten had, had verbroken. Het gezag 

kende hij vervolgens aan de Staten van Brabant toe. ‘Het is een uiterst merkwaardig 

document’, zegt Kossmann. ‘Klinkende frasen, waarin de wil van de natie als hoogste 

wet wordt uitgeroepen, geven het een achttiende-eeuwse toon. Maar in feite in het niet 

achttiende-eeuws.’ Kossmann ziet er een bewerking en gedeeltelijk zelfs een 

letterlijke vertaling in van de Akte van Verlatinge van 1581 waarbij de Staten-

Generaal in Den Haag hetzelfde verkondigden: ook zij erkenden om dezelfde redenen 

Filips II niet langer als soeverein.20 Voor een nieuwe staatsregeling werd het oude 

voorbeeld van de Noordelijke Nederlanden niét gevolgd, maar dat van de Verenigde 

Staten van Amerika uit 1776. Ook dat ontwerp ging echter terug op de Unie van 

Utrecht uit 1579. Het is overigens – nog steeds volgens Kossmann – dezelfde 

tweetijdigheid, hetzelfde breukvlak van twee tijden, dat de Omwenteling deed 

mislukken. De alliantie tussen conservatieve Brusselse bestuurders rond Van der Noot 

en revolutionair-liberale groepen rond Vonck in Gent bleek te zwak (en het leger van 

Leopold II te sterk).21 De tweetijdigheid die de motor van de Brabantse Omwenteling 

was, maar ook haar mislukking betekende, was dezelfde tweetijdigheid die de grap 

van de titelpagina van Bottelgier uitmaakte. Door Elias, de latere geschiedschrijver 

van de Vlaamse gedachte, werd Bottelgier alvast in die dubbeltijdigheid  begrepen: hij 

noemde het optreden van Bottelgier ‘de wederopstanding van de Geus’.22 

De vroeger voorspelde revolutie 

Bottelgier nam de vormen van vroegere tijden aan om verslag te doen van de 

veranderingen in zijn eigen tijd. Er spreekt een gevoeligheid voor historiciteit in de 

jaren 1790 uit. Dat was niet anders in een volgende revolutie, de Belgische Opstand 

van 1830. Ook daar draafde in pamfletten het verleden op om stelling in te nemen in 

de eigen tijd en ook daar nam dat soms de vormen van een teksteditie aan. Dat blijkt 

uit het voorbeeld van de Voorzeggingen van de Heylige Hildegarde, omtrent de 

Belgische Omwenteling, een pamflet waarvan Jan Pauwels intussen duidelijk gemaakt 

                                                 
20 E. H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980, 2 dln., 6e druk (Z.pl.: Olympus, 2001-2002), dl.1, 59. 
21 Ibidem, dl. 1, 50-63. 
22 H. J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse gedachte, 4 dln., Dl. 1: De grondslagen van de nieuwe tijd. 
1780-1830, Mens & tijd, 2e druk (Antwerpen: Nederlandsche Boekhandel, 1970-1971). 
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heeft dat Jan Frans Willems de auteur was. 23  Willems drukte daarin verzen uit 

Lodewijk van Velthems Spiegel historiael af waarin de voorspellingen van 

Hildegarde van Bingen aangehaald worden. In de voetnoten interpreteert pamflettist 

Willems die voorspellingen alsof ze over de Belgische Opstand gingen. Dit 

voorbeeld, waarin het verleden niet alleen voorbeelden of vormen verschaft, maar het 

heden zelfs voorspelt, maakt duidelijk dat de tweetijdigheid van Bottelgiers kroniek 

ingewikkelder kon.  

Het voorbeeld van Willems en Hildegarde staat overigens niet alleen, 

voorspellingen kenden in de revolutietijd ruimer succes. Al in de jaren 1730 was er 

geprobeerd aan lokale opstanden op die manier betekenis te geven 24  en ook de 

antirevolutionair Willem Bilderdijk zag het voorspelde einde der tijden in zijn eigen 

tijd vorm krijgen. 25  Ook na 1800 bleef de gevoeligheid voor de vermogens van 

voorspellingen uit het verleden precair: met ernst zagen conservatieve katholieken bij 

de Franse Revolutie, zoals Bart van der Herten aantoont, de apocalyps zich 

voltrekken, wat nog tot aan het eind van de negentiende eeuw een weerzin tegen elke 

revolutionaire mentaliteit, maar ook nieuwe aandacht voor voorspellingen en 

hoopvolle mirakels betekende.26 Het pamflet van Willems lijkt op het eerste zicht in 

die reeks te passen, maar toch ook niet: hierna zal blijken dat het een geleerde parodie 

is op de te eenduidige relatie die tussen heden en verleden gelegd werd.27 

De Voorzeggingen van de Heylige Hildegarde had alle voorkomens van een 

editie. Er was een oude tekst, de voorspellingen van Hildegarde van Bingen zoals 

Lodewijk van Velthem ze opgenomen had in zijn voortzetting van de Spiegel 

historiael, begonnen door Jacob van Maerlant. Er waren ingrepen van een editeur – 

hoewel die anoniem bleef. Zo was er een voorwoord, waarin de nodige informatie 

werd gegeven over de tekst van de voorspellingen, over hun overlevering via een 

handschrift van de Spiegel historiael en over het oorspronkelijke auteurschap van Van 

Bingen. Er was een weergave van de Middelnederlandse tekst op de even bladzijden, 

                                                 
23 [Jan Frans Willems], Voorzeggingen van de Heylige Hildegarde, omtrent de Belgische Omwenteling. 
Prédictions de Sainte Hildegarde sur la Révolution de la Belgique, 2e druk (Amsterdam: Brest van 
Kempen, 1832) en Jan Pauwels, ‘Voorzeggingen van de Heylige Hildegarde, omtrent de Belgische 
Omwenteling: een teksteditie, een filologengrap en een orangistisch pamflet door Jan Frans Willems’, 
Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, 87 (2004) 323-336. 
24 Mijnhardt, ‘De paniek van juni 1734’. 
25 Joris Van Eijnatten, ‘De man op het vale paard draaft steeds voort. Bilderdijk en het einde der 
tijden’, Het Bilderdijk-Museum. Mededelingenblad van de Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’, 13 
(1996) 1-12. 
26 Bart Van der Herten, ‘La Révolution française: Prélude à la fin des temps’, Revue d’Histoire 
ecclésiastique, 89 (1994b) en Bart Van der Herten, Het begin van het einde. Eschatologische 
interpretaties van de Franse Revolutie, Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. 
Series B 12 (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 1994a). Over voorspellingen in het revolutionaire 
tijdperk in Engeland, zie bijvoorbeeld W. H. Oliver, Prophets and millennialists. The uses of biblical 
prophecy in England from the 1790s to the 1840s ([Auckland]: Auckland University Press / Oxford 
University Press, 1978). 
27 De ‘jeu d’esprit’ in het maken van vervalsingen wordt aangehaald in een bespreking van Graftons 
Forgers and critics door James Hankins, ‘Forging links with the past’, Journal of the History of Ideas, 
52 (1991) 509-518, 517-518. 
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niet diplomatisch, maar in herspelde vorm. Op de oneven bladzijden stond een 

vertaling in modern Frans. Die vertaling door de editeur was niet altijd even accuraat, 

zoals hij zelf toegaf in de inleiding. Dat hoefde niet zorgelijk te zijn, want moest enkel 

bijdragen tot een beter begrip van de tekst en de Revolutie, ook bij Franstalige lezers. 

Hetzelfde doel dienden de woordverklaringen en de historische aantekeningen, die in 

de voetnoten onder zowel de Middelnederlandse als de Franse tekst staan. Hier lijkt 

dus gewoon een editeur aan het werk, die, hoewel hij anoniem bleef, bemiddelde 

tussen de oude tekst en zijn moderne publiek, zoals alle editeurs dat voor hem deden. 

De historische en de taalkundige noten lijken op die van een editie, maar net 

daarin lijkt ook de de grap te schuilen. Enkele voorbeelden: Hildegarde sprak van een 

lelie – voetnoot: ‘Frankryk heeft ten allen tyden ons land willen innemen, en hetzelve 

onder andere bemagtigd onder Lodewyk den XIV en Lodewyk den XV’. Ze sprak 

over een arend – voetnoot: ‘Den arend van Napoleon’. Van een sterke leeuw – 

voetnoot: ‘Den Nederlandschen Leeuw’. Van een luipaard – voetnoot: ‘Engelands 

vaendel, onder Wellington.’ Uiteindelijk zou die lelie verscheurd worden – voetnoot: 

‘In July 1830’. Maar gelukkig zouden alle mogelijke troebelen eindigen in het 

vijfendertigste jaar – voetnoot: ‘Het jaer 1835’ (dus nog vier jaar na de eerste 

publicatie van het pamflet). 28  Op die manier verklaarden de voetnoten niet, zij 

manipuleerden. Ze gaven aan de voorspellingen een politieke actualiteitswaarde die 

zij niet hadden. De expliciete voortvarendheid waarmee die actuele interpretatie 

gebeurt moet voor de meeste lezers duidelijk zijn geweest. De anachronismen in de 

voetnoten konden nauwelijks serieus genomen worden. 

Hetzelfde gold voor de inleiding en zelfs voor de tekst. Daarin zitten, zo toont 

Pauwels aan, ook genoeglijkheden verborgen voor de enkele heren die vertrouwd 

waren met oude kronieken of met het werk van Van Velthem. In de inleiding noemt 

Willems bijvoorbeeld een handschrift als legger voor zijn editie dat op dat moment 

ontoegankelijk in een Engelse privécollectie lag en bovendien de afgedrukte 

fragmenten niet eens bevat. Zoals ze afgedrukt zijn, zijn de fragmenten trouwens 

nergens te vinden: de editeur blijkt de volgorde van verschillende verzen uit het werk 

van Van Velthem gewijzigd te hebben, om zo stukken van de voorspellingen van 

Hildegarde nog beter bij de eerste decennia van de negentiende eeuw te doen passen. 

Om de gaatjes die dan nog overbleven te vullen gebruikte hij dus de voetnoten, die, zo 

blijkt uit het onderzoek van Pauwels, slechts een oppervlakteverschijnsel van een nog 

ingewikkeldere manipulatie van de oude tekst zijn.  

Voetnoten, inleiding noch tekst waren serieus; de kwesties die de pamflettist 

aan zijn publiek voorlegde waren dat wél. Napoleontische oorlogen, de internationale 

diplomatie, de Belgische Opstand: het Europese cataclysme van de voorgaande 

decennia vroeg om een betekenis. Die betekenis kon volgens de pamflettist Willems 

echter niet komen uit apocalyptische voorspellingen. Deze editie steekt immers de 

                                                 
28 Willems], Voorzeggingen van de Heylige Hildegarde, 16, 18 en 26.  
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draak met de stap van het bestuderen van een oude tekst naar een betekenis voor het 

woelige heden. Via het duiden van louter feitelijkheden toonde het pamflet dat het 

gebruik van het verleden op een eenduidige didactische manier ridicuul geworden 

was. Dat wordt het duidelijkst in de stap die Willems zette van Hildegardes ‘na het  

vijfendertigste jaar’ naar ‘het jaar 1835’, alsof er tussen Hildegarde en de negentiende 

eeuw geen ontelbaar aantal vijfendertigste jaren geweest was. De relatie tussen heden 

en verleden maakte de pseudo-editeur te feitelijk en te concreet. De woelige decennia 

van revoluties lijken ervoor gezorgd te hebben dat oude teksten niet meer 

onproblematisch, zoals voor de jaren 1780, een didactische of exemplarische plaats 

konden innemen in het heden (wat hierna ook zal blijken uit ‘echte’ edities van oude 

teksten). 

 

 

Anachronismen uit liefde voor volk en literatuur 

Uit de twee pamfletten werd duidelijk dat het verleden een band had met het heden 

van rond 1800, maar ook dat die relatie niet onproblematisch of vanzelfsprekend was. 

Het derde voorbeeld in dit intermezzo maakt duidelijk dat in de decennia na 1800 die 

relatie nog minder eenduidig en vooral minder concreet zou worden. Het gaat om 

twee schijnbaar oude liederen die August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 

publiceerde en die door Nederlandse geleerden lang voor waar aangenomen werden.29 

Daaruit, en op Hoffmanns terugblik in de jaren 1850 op zijn misleiding in 1833, 

zullen twee zaken duidelijk worden. Enerzijds het beeld dat Hoffmann al drie 

decennia eerder voor ogen had voor een wetenschappelijke studie van het literaire 

verleden. Die studie moest voor hem niet meer enkel historisch of taaldidactisch 

interessante teksten inhouden, maar ook liederen en andere minder klassieke 

literatuur, waar geen concrete voorbeelden voor bestuur of taal te halen waren. Hij 

zou zijn doelen slechts gedeeltelijk bereikt zien in Nederland.30 Anderzijds zal ook 

duidelijk worden waarop volgens Hoffmann die studie van oude teksten dan wél 

gebaseerd was, als het niet op een exemplarisch nut was. Het ging hem om een 

emotionele band met het verleden, om liefde zelfs. 

Twee liederen 

In 1833, twee jaar na Willems’ vervalste voorspellingen, publiceerde de Duitse 

filoloog August Heinrich Hoffmann, zich noemende von Fallersleben, twee liederen. 

                                                 
29 De twee liederen zijn eerder al besproken in een literair-historistische context, te weten het Vlaamse 
taalparticularisme na 1830, door Leerssen, De bronnen van het vaderland, 103-105. 
30 Hoffmanns aandacht voor het Nederlandse volkslied in het kader van de wetenschappelijke 
doelstellingen die hij voor de volkstaalfilologie (en in mindere mate voor het editievak) voor ogen had, 
maar niet bereikte, zijn eerder al besproken door Brinkman, ‘Hoffmann and Dutch Medieval 
Folksong’. 
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Het waren liederen over afscheid en trouwe liefde, over het vaderland en de 

vreemdeling. In het ene, het Scheidelied, neemt een reiziger afscheid van zijn 

geliefde:  

Vaer wel, vaer wel, mijn soete lief, 
niet langher en can icker beiden; 
ic gae er so ver, en so verre van hier, 
en also ver over der heiden. 

Tegelijk bezingt de reiziger de schone natuur van zijn vaderland, waar hij door trekt: 

Wel over der heiden, wel over den sant 
met droevigher hert ende sinnen. 
wel mach ic ghewinnen het vaderlant, 
maer trouwe liefde noit ghewinnen.31 

Het andere lied, van Jonc Gherrit ende moi Aeltje verhaalt over de jonge ridder Gerrit. 

Hij ontmoet, wanneer hij gaat jagen, een vreemdeling en neemt hem als gast in zijn 

slot op, bij zijn vrouw Aeltje, of Adelheid. Wanneer Gerrit aan het eind van de dag de 

vreemdeling opnieuw ontmoet, toont die de verlovingsring van Gerrits vrouw. Na dit 

teken van ontrouw slaat Gerrit de vreemdeling dood, stormt hij op zijn slot af, erkent 

in het voorbijgaan zijn kind niet meer en steekt zonder een woord ook zijn vrouw 

neer. Maar 

Wat sach hi aen haer handen? 
den vingherlinc root van gou. 
bilo, dat wasser den selven rinc, 
dien hi wilen ontfinc ter trou. 
 
Hi namse wel in sijn armen, 
hi custe haer roder mont; 
si dancten God van hemel, 
si dancten hem dusentstont.32 

In dit geval sterft er een onschuldige dame in de armen van haar moordenaar, in het 

vorige geval werd er van een ander afscheid genomen op de heide van het vaderland. 

De teksten die Hoffmann bezorgde zijn duidelijk van een andere orde dan de 

middeleeuwse kronieken en de zeventiende-eeuwse klassiekers die tot dan de 

hoofdbezigheid van de editeurs waren. Deze twee liederen pasten in het genre dat 

Hoffmann aan het object van de volkstaalfilologie toevoegde: het middeleeuwse 

                                                 
31 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Loverkens. Altniederländische Lieder, Horae Belgicae 
8 (Göttingen: Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, 1852), 42. 
32 Hoffmann voegt zelf onder andere deze woordverklaringen toe: vingherlinc is ‘vingherlijn (in der 
ä[lteren]. Sp[rache].) Ring, m[ittel]h[och]d[eutsch]. vingerlîn’; gou is goud; bilo: ‘Interjection des 
Staunens und Schmerzens’; wasser is was er (daer); wilen is ‘vormals, mhd. wîlen, unser weiland’; 
dusentstont is duizendmaal (Ibidem, 45-46 EERSTE DRUK?). 
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volkslied. Met het middeleeuwse volkslied sneed Hoffmann het tot dan toe weinig 

bekende esthetische veld in de historische tekststudies aan. 

 Deze twee volksliederen zijn echter niet middeleeuws, ze waren van eigen 

makelij. Maar dat was nergens aan te merken. Hoffmann gaf als enige toelichting bij 

het Scheidelied: ‘Dies und das folgende Lied sind in Holland entstanden. Näheres 

darüber behalte ich mir vor gelegentlich nachzuholen.’33 Het zou nog tot 1852 duren 

voor er nader bericht kwam. 

De Horae belgicae als blauwdruk voor een nieuwe filologie 

De twee vervalste liederen die Hoffmann in 1833 publiceerde, maakten deel uit van 

zijn reeks Horae belgicae en pasten daarmee ook in de plannen die Hoffmann met de 

sinds eind zestiende eeuw bestaande volkstaalfilologie in de Nederlanden had. De 

Horae belgicae, ‘studio atque opera Henrici Hoffmann Fallerslebensis’, was een 

langlopende reeks waarvan het eerste deel in 1830 en het laatste in 1862 verscheen. 

Grote delen ervan bestaan uit edities van de middeleeuwse volksliederen die 

Hoffmann ontdekte. De twee zelf gedichte liederen vielen daartussen niet op. Het 

hoeft niet te verbazen dat Bilderdijk, Willems noch Snellaert in die vloed 

nieuwigheden de manipulatie opmerkten. Want de nieuwigheden die Hoffmann in de 

filologie in de Nederlanden binnenbracht, waren talrijk. Er was niet alleen zijn 

aandacht voor het voordien slechts zijdelings bekeken genre van het volkslied; er was 

ook zijn manier om dat lied te ontdekken. Hij trok daarvoor van de ene bibliotheek 

naar het andere archief, van de ene hoogleraar naar het andere geleerdengenootschap. 

Hoffmanns ontdekking van de volksliederen hangt nauw samen met zijn grote 

reislust. Naast de geleerde reis bracht Hoffmann ook inhoudelijke vernieuwingen in 

de filologie, stelde hij een emotionele band met het verleden voor en stelde hij tot slot 

een nieuw poëtisch programma op. Hierna zal blijken dat de Horae belgicae getuigen 

van elk van die vier vernieuwingen van Hoffmann in de volkstaalfilologie. 

 In het achtste deel van de Horae belgicae uit 1852 bracht Hoffmann zijn reis 

naar Nederland uit de jaren 1820, waarop hij de twee gedichten schreef, in 

herinnering als ‘ein gar kühner Entschluß!’ 34  Hij was er vanuit Keulen heen 

getrokken, ‘wie ein fahrender Schüler, mit langem Haar, im deutschen Rocke, den 

Ziegenhainer in der Hand und ein leichtes Ränzelchen auf dem Rücken, ohne Paß und 

fast ohne Geld’. Zijn Nederlands had hij enkel uit boeken kunnen leren en het doel 

van zijn reis was duidelijk: ‘nicht um dort mein Glück zu suchen, sondern um einen 

Theil meiner deutschen Sprachstudien, das Niederländische, weiter zu verfolgen’.35 

Dat lukte Hoffmann tot zijn tevredenheid in Leiden, bij H.W. Tydeman en Bilderdijk 
                                                 
33 Heinrich Hoffmann, Holländische Volkslieder. Gesammelt und erläutert von Heinrich Hoffmann. Mit 
einer MusikbeilageIdem 2 (Breslau, 1833). 
34 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Loverkens. Altniederländische LiederIdem 8 
(Göttingen: Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, 1852), i 
35 Ibidem. 
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en in de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Hoffmann 

leerde er naar eigen zeggen veel bij ‘was sich nicht eben aus Büchern lernen läßt’,36 

en deed er ook veel ontdekkingen. Hij publiceerde er een lange lijst van in de 

Algemeene Konst- en Letterbode in 1820 en 1821, samen met een oproep aan zijn 

Nederlandse collega’s om werk te maken van de studie van de middeleeuwse poëzie. 

Het overzicht van het werk dat nog te wachten stond, was het eerste resultaat van 

Hoffmanns literaire reis. De delen van de Horae belgicae die erop volgden waren zijn 

eigen uitwerking van de grote plannen.  

‘Ten aanzien van onze cultuur is Hoffmann voor àlles de gouddelver geweest 

in de braakliggende schatten van de Middelnederlandse letteren,’ zo is het beeld van 

Hoffmann blijven bestaan.37 Hoffmann was inderdaad de eerste echte editeur van 

Middelnederlandse volksliederen. Verder is zijn reeks werken een illustratie van de 

toestand van de volkstaalfilologie en tegelijk ook van de stappen die Hoffmann daar 

vandaan wilde zetten (zoals de twee Analecta dat waren voor de achttiende-eeuwse 

editeurs). In de eerste delen had Hoffmann nog stukken in het Latijn geschreven, 

zoals het eerste deel, De antiquioribus Belgarum literis, of de inleiding en het 

apparaat bij zijn editie van Karel ende Elegast (1836). Daarvan bleven in de latere 

delen enkel de Latijnse reekstitel en het impressum in die taal behouden. Zijn Horae 

werden inderdaad steeds meer een Duitse – zowel Middel- als Nieuw- en zowel 

Hoog- als Nederduitse – aangelegenheid. Dat blijkt ook uit de reeks opdrachten, die 

een staalkaart geven van de Groot-Duitse kring van filologen waarin Hoffmann zich 

bewoog: er was natuurlijk Jacob Grimm, maar ook de wetenschappelijke academies 

van Amsterdam en van Brussel (1856); er waren Duitse geleerden als Stephan 

Endlicher (1836), Mauritz Haupt, Ferdinand Wolf (1836) en Franz Joseph Mone 

(1838), maar ook Belgische en Nederlandse, waaronder Jan Frans Willems (1837).  

 Behalve deze uitwendige evoluties van de filologie, zette Hoffmann ook twee 

belangrijke inhoudelijke stappen. De eerste was, zoals gezegd, de stap van de 

middeleeuwse kronieken naar de middeleeuwse poëzie. Hadden Johannes Dousa en 

Hendrik Spiegel de historieliederen over de moord op graaf Floris V enkel als bijlage 

bij hun editie van de kroniek van Melis Stoke gevoegd, Hoffmann editeerde enkel het 

lied zelf in zijn Holländische Volkslieder uit 1833 – de tekst daarbij herstellend naar 

het Oud Amsterdams Liedboek van 1591 en de editie uit hetzelfde jaar van Dousa en 

Spiegel (de editie door Van Alkemade uit 1699 liet hij links liggen, net als een 

rederijkersversie van het verhaal, dat ‘gar keinen poetischen Werth’ heeft). Hij voegt 

taalkundige opmerkingen toe (zoals ook Huydecoper en Siegenbeek dat al hadden 

                                                 
36 Ibidem, ii. 
37 Jan Grootaers, Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde 
letterkunde (Amsterdam: G.J.A. Ruys, 1954), 165. 

  

http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=20/CLK?IKT=4&TRM=antiquioribus
http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=20/CLK?IKT=4&TRM=Belgarum
http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=20/CLK?IKT=4&TRM=literis
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gedaan, maar dan in een taaldidactische context).38 ‘Das wahrhaft Geschichtliche’ in 

het lied komt in Hoffmanns commentaar echter pas op de tweede plaats, waarbij hij 

verwijst naar Stoke in de editie van Huydecoper en naar Van Velthem in de editie van 

Isaac Le Long.39 Hij besluit dat niet alles in het lied historisch waar is; met name het 

overspel dat Floris’ moordenaar Van Velsen met diens vrouw gepleegd zou hebben, 

blijkt slechts een verzonnen aanleiding voor het in wezen politieke conflict. 

Ouderdom, volksheid en poëzie waren voor de edities van Hoffmann echter 

belangrijker dan de historische waarheid. Zijn vergelijking van een uitdrukking uit het 

lied met een sprookje uit de collectie van de gebroeders Grimm is in dat opzicht 

veelzeggend.40  

De stap van de kronieken en de klassiekers naar de middeleeuwse poëzie 

wordt op dezelfde manier duidelijk in Hoffmanns editie van De Vier Heemskinderen. 

Voor Petrus Scriverius waren zulke verhalen, of die van Roeland en Koning Arthur, 

‘beuselingen’ geweest, die zijn zoektocht naar een betrouwbare geschiedenis van het 

graafschap niets bijbrachten.41 Voor Hoffmann was het lied het juist wél waard om 

gedrukt te worden, wat hij voor een enkel fragment dan ook deed in zijn Bonner 

Bruchstücke von Otfried uit 1821, een verzameling edities die zijn Horae belgicae 

voorafging.42 En in 1837 opnieuw, in vijf fragmenten, met woordverklaringen (aan de 

hand van Kiliaan en andere woordenlijsten en ook kronieken zoals de Spiegel 

historiael, maar opnieuw ook aan de hand van sprookjes van Grimm). In een opstel 

achter de bezorgde tekst maakt Hoffmann nogmaals duidelijk dat het hem niet om de 

historische juistheid gaat, maar wél om ‘[i]hre epische Kraft’ en om ‘ihr theilweise 

poetischer Werth’.43 Het is duidelijk waar het bij Hoffmanns edities van oude teksten 

om draait: volksverhalen, epische kracht en poëzie. Dat was niet alleen geldig voor 

Floris V of de Vier Heemskinderen. Met zijn andere aandacht boorde Hoffmann een 

een rijke ader van middeleeuwse poëzie aan. Hij kon zo in zijn Horae belgicae een 

overzicht van nog onbekende werken opnemen en de reeks vervolgens gedurende 

decennia vullen met editiones principes: van Karel ende Elegast, van Lantsloot ende 

                                                 
38 B. Huydecoper, ‘Lied op Floris V’, in: F.W. van Lelyveld (red.) Proeve van tael- en dichtkunde, 2e 
druk (1784) 371-375 en Matthys Siegenbeek, Proeven van Nederduitsche welsprekendheid, 2 dln. 
(Leyden: L. Herdingh, 1799), dl. 1, xiii-xvii en 1-5. 
39 Zie referenties hierboven. 
40 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ‘Graf Floris und Gerhard van Velsen’, in: A.H. 
Hoffmann von Fallersleben (red.) Niederländische Volkslieder. Gesammelt und erläutert, Horae 
Belgicae 2, 2e druk (Hannover: Carl Rümpler, 1856b) 19-25, 22-23 (eerste druk: Holländische 
Volkslieder, Horae belgicae 2 (Breslau 1833)). In de commentaren drukt Hoffmann nog een ander 
historielied over de moord op Floris af, met woordverklaringen. Dat was ook eerder al door 
Huydecoper bezorgd. 
41 Zie hiervoor. 
42 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ‘Bruchstücke einer altflandr. poet. Bearbeitung der 
Sage von Reinalt von Montalban oder der Heimonskindern’ Bonner Bruchstücke von Otfried (Bonn, 
1821) 21-23. 
43 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ‘"Renout van Montalbaen"‘, in: A.H. Hoffmann von 
Fallersleben (red.) Lantsloot ende die scone Sandrijn. Renout van Montalbaen, Horae Belgicae 5 
(Breslau: Georg Philipp Aderholz, 1837) 45-128, 99. 
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die scone Sandrijn, van Floris ende Blancefloer, van veel Hollandse liederen en van 

abele spelen. Hoffmanns aandacht voor de middeleeuwen was een esthetische en 

literaire aandacht, geen aandacht die – zoals bij zijn voorgangers – gericht was op 

didactische studie van oude gebeurtenissen en oude taal. 

 De tweede inhoudelijke stap die Hoffmann in de Horae belgicae zette, was er 

een van veel later en meer in de taalkundige hoek van het editievak. Het zevende deel 

van de reeks, uit 1845, was een Glossarium belgicum.44 Het was een woordenlijst die 

hij gedestilleerd had uit woordenboeken uit de veertiende, vijftiende en zestiende 

eeuw. Zijn bedoeling ermee was tweevoudig. Hij wilde een lijst van woorden die 

typisch zijn voor het Nederlands en die van het Hoogduits vergelijken en zo de beide 

talen beter aflijnen. In dit opzicht en ook in de Latijnstalige woordverklaringen, 

verschilde zijn lijst niet veel van de voorgaande lijsten zoals die van Kiliaan, Plantijn 

en hun voorgangers – waarvan hij een historisch overzicht geeft in de tweede editie 

van zijn Glossarium. Maar ook van de latere woordenlijsten, die van achttiende-

eeuwse taalkundigen met didactische bedoelingen, zoals David van Hoogstraten, 

verschilde dit Glossarium niet veel. Hoffmanns doelstelling was daarentegen wel 

nieuw: hij wilde, zo meldde hij in de tweede druk van 1856,  

 

für eine Menge Wörter ihr frühes Vorkommen nachweisen und [...] diejenigen 
alten Wörter hervorsuchen, welche das Mittelniederländische mit dem 
Mittelhochdeutschen gemein hatte und welche später im Neuniederländischen 
verschwanden oder sich hie und da nur noch in den Mundarten erhielten oder 
in Volksliedern und Volksbüchern sich vorfinden.45 

 

Hoffmann wilde dus de oudste vormen van Nederlandse woorden in een woordenlijst. 

Tot die oude taal wilde hij niet komen via de cerebrale etymologie op basis van 

oervormen, maar hij wilde die grondvormen in oude teksten terugvinden, of in het 

taalgebruik van het volk. Het is in wezen een historische taalkunde. Dat hij dit 

Glossarium als kerstgeschenk aan Arie de Jager, Matthias de Vries en Lambert Allard 

te Winkel (naast aan de Duitsers Wilhelm Müller, Wilhelm Wackernagel en Karl 

Weigand) opdroeg,46 is een vooruitwijzing naar de lexicografische resultaten van dit 

soort historische taalkunde rond het midden van de negentiende eeuw, zoals het 

Middelnederlandsch Woordenboek. Dat Hoffmann wist dat zijn werk slechts een 

begin was en voor veel verbetering vatbaar, bewijzen de lege rechterkolommen van 

                                                 
44 De titel in de eerste druk was Niederländische Glossare des XIV. und XV. Jahrhunderts nebst einem 
niederdeutschen. 
45 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Glossarium belgicum, Horae belgicae (Hannover: Carl 
Rümpler, 1856a), vii. 
46 Het voorwoord ondertekende Hoffmann in ‘Weimar, am Weihnachtsabend 1855’. Ibidem, fol. [a*3] 
en xxvi. 
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zijn Glossarium, bedoeld voor aantekeningen van de lezer.47 Dat is de tweede stap die 

de Horae belgicae in de volkstaalfilologie zette. Hoffmann beoefende dus de 

taalkunde historischer dan zijn voorgangers en de historie beoefende hij meer literair. 

Creatief historisme 

De literaire reiziger Hoffmann sloeg dus in het eigenlijke filologische werk twee 

nieuwe wegen in. Daar wilde hij niet alleen wandelen, hij wilde anderen overtuigen 

om hem te volgen. Daarom getuigde hij ook van een liefde die hij voor de 

Nederlandse literatuur  en die de basis van zijn filologische werk vormde: hoewel hij 

nogal eens op andermans desinteresse stootte, ‘doch war mein eifrigstes Streben, 

überall Liebe und Theilnahme für jedes ursprünglich germanische Element, und so 

auch in der Poesie unserer verwandten Nachbaren zu erwecken.’ 48  Liefde en 

bekommernis. Daartoe wilde hij anderen bekeren en zijn bekeringsdrang reikte tot ver 

buiten de geleerde en papieren kringen. 

De liefde en bekommernis waartoe Hoffmann wilde opwekken bij de 

Nederlanders moest liefde en bekommernis zijn om authentieke overblijfselen van het 

Germaanse volk. De middeleeuwse poëzie nam onder die overblijfselen natuurlijk een 

bijzondere plaats in. Hoffmanns streven past in dit opzicht naadloos in de opvattingen 

van Duitse filosofen zoals Herder. Die komen erop neer dat het eigene van een volk – 

in Hoffmanns geval het Germaanse – tot uitdrukking komt in zijn taal. En de meest 

geavanceerde, en daarom hoogst gewaardeerde uiting van een taal is de poëzie. Maar 

die poëzie als hoogste uitdrukkingsvorm van een volk is niet zomaar voorhanden. In 

de meeste talen en literaturen was de poëzie met het verloop der eeuwen van haar 

oorspronkelijke, volkse vorm afgeweken, meestal door buitenlandse invloeden. Een 

volk zou er dus wel bij varen de meest oorspronkelijke vorm van zijn poëzie op te 

zoeken en te bestuderen. De studie van de oudste poëzie zou een volk dus kunnen 

leren wat het zou moeten zijn. Die studie zou in de oude poëzie een volksgeest 

kunnen vinden; een volksgeest die de nog levende leden van een volk op een intense 

manier met die oorspronkelijke poëzie verbindt, dus ook met de oorspronkelijke taal 

en de oorsprong van het volk.49  

 Deze filologie van de oorspronkelijke poëzie op basis van een geestelijke 

relatie tussen volk en literatuur was een van de mogelijke manieren om om te gaan 

met een breuk in de tijd, zoals die ervaren werd sinds de jaren 1780. Die ervaring van 

een breuk kondigde een nieuw historisch besef aan. Dat ging niet langer uit van een 

voortdurende continuïteit, een gladde overgang tussen heden en verleden. Het zag in 

de loop van de geschiedenis daarentegen verschillende breuken in die continuïteit, 
                                                 
47 Zoals Hoffmann het zelf aangeeft: ‘Damit Jeder nun die kleine Sammlung für seine Zwecke ganz 
nach Belieben und leicht zu erweiten vermöge, ist der nöthige Raum gelassen, und ich hoffe, dass diese 
Einrichtung als zweckmässig erscheine.’ (Ibidem, vii-viii.) 
48 Hoffmann von Fallersleben, Loverkens, iii. 
49 Kelley, Fortunes of history. Historical inquiry from Herder to Huizinga. 
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breuken tussen heden en verleden.50 De revoluties van het einde van de achttiende 

eeuw waren zulke breuken en de vormelijke tweetijdigheid van de kroniek van 

Bottelgier was er een fenomeen van. Er werden in dit historische besef verschillende 

manieren voorgesteld om die breuken te overwinnen en de oorspronkelijke 

continuïteit te herstellen. De studie van middeleeuwse poëzie was dus niet zomaar 

interessant op zichzelf, maar had een bedoeling in het heden en een betekenis voor het 

volk in hun tijd. Omdat dat volk in de literatuur zijn eigen geest zouden kunnen 

ontdekken, konden het aan die geest gehoorzamen en zo de weg vinden die het uit 

moesten. Die weg was natuurlijk de weg naar het vaderland, als de natuurlijke 

omgeving waarin een volk zijn natie tot realisatie kon brengen. 

Op die manier bleek het verleden voor de leden van een volk inderdaad 

relevant, maar zelfs een interne zaak te zijn. Het verleden was niet langer een 

reservoir voor politieke en taalkundige spiegeling – zoals het geval was geweest voor 

bijvoorbeeld Boxhorn, die de kroniek van Zeeland in handen van de Zeeuwse Staten 

legde, of voor Van Hoogstraten, die Vondel becommentarieerde om het taalgebruik 

van zijn landgenoten te verbeteren. Er was daarentegen sprake van een interne, meer 

geestelijke band tussen heden en verleden. En daarom, dat was het streven van 

Hoffmann, van liefde en bekommernis. 

Hoffmann ging echter nog een stap verder dan filosofen als Herder. Geleerd 

werk met een emotionele, liefdevolle component werd bij hem aanleiding tot het 

creëren van nieuwe literatuur. Hij maakte zelf gedichten naar het voorbeeld van het 

door hem bestudeerde literaire verleden. De eerste gedichten die hij zo schreef waren 

het Scheidelied en Jonc Gherrit ende moi Aeltje, die hij in 1833 publiceerde. Met die 

publicatie wilde hij zijn herderiaanse punt duidelijk maken, namelijk ‘nicht in der 

Absicht, damit zu täuschen, sondern nur zu zeigen, daß ein Fortdichten im alten 

Geiste auch noch jetzt möglich ist’.51 Om dezelfde reden schreef Hoffmann daarna 

nog een verzameling Loverkens, die hij omschreef als ‘altniederländische Lieder’ en 

opnam in zijn reeks Horae belgicae; het onderscheid tussen zijn Loverkens en de vele 

volksliederen die hij in bibliotheken had hield hij in die reeks dan ook bewust vaag. 

Dat zoiets kon, voortdichten in dezelfde oude geest, was niet meer dan de logische 

consequentie van zijn studie naar de Germaanse oude geest, die zich toonde in het 

Middeleeuwse volkslied en waaraan hij als Duitse taalgeleerde ook zelf deel had.  

Het hele rijtje geleerden dat zijn maaksels als oude volksliederen aanzag, van 

Bilderdijk tot Snellaert, bewees de juistheid van dit punt, en dat hij zijn opzet in 1852 

openlijk toegaf was er dan ook een essentieel onderdeel van. ‘Die altniederländische 

                                                 
50 P.B.M. Blaas, ‘Romantiek en historisch besef. Haar betekenis voor de geschiedbeoefening’, in: Idem, 
Anachronisme en historisch besef. Momenten uit de ontwikkeling van het Europees Historisch 
Bewustzijn, tweede druk (Den Haag: Universitaire Pers Rotterdam, 1988b) 49-59 en Jo Tollebeek, ‘De 
conjunctuur van het historisch besef’, in: B. Raymaekers en G. van Riel (red.) De horizonten van weten 
en kunnen, Lessen voor de eenentwintigste eeuw 8 (Leuven: Universitaire Pers Leuven / Davidsfonds, 
2002) 167-193. 
51 Hoffmann von Fallersleben, Loverkens, iv. 
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Poesie habe ich somit um zwei Lieder ärmer gemacht, dagegen die 

Litteraturgeschichte um eine Entdeckung bereichert.’ 52  Die ontdekking was het 

creatieve vermogen van de filologische geleerdheid. Hij riep op om hem na te volgen 

in het schrijven van literatuur op een authentieke manier, ‘um so durch 

Wiederbelebung des Volksliedes eine volksthümlichere und zugleich bessere 

Richtung in der neuholländischen Poesie anzubahnen’.53 Werken in de ‘geest’ van het 

verleden en het zo ‘opnieuw te beleven’, om zodoende een ‘betere’ kunst te bereiken: 

het is het mechanisme in de kern van de historiserende kunsten van de negentiende 

eeuw. De ideeën van Herder en van Hoffmann daarover verspreidden zich inderdaad, 

zoals Leerssen het beschrijft, over heel Europa. Zij zaten in het geval van Hoffmann 

vervat in zijn praktijk van het dichten, in zijn vernieuwende filologische werken en in 

de gesprekken die hij tijdens zijn letterkundige reizen had. Zijn herderiaanse ideeën 

hadden met andere woorden geen ‘vleugels’, zoals Leerssen het formuleert,54 maar 

weerhaakjes: ze hingen op zijn reismantel en tussen de bladeren van zijn boekenreeks 

en zo gingen ze met de man van Fallersleben zelf mee. 

‘Warum sollte übrigens nicht auch einmal ein Deutscher altniederländische 

Gedichte machen?’ vroeg Hoffmann zich nog af. ‘[E]s ist doch viel natürlicher, als 

wenn er altgriechisch oder altlateinisch dichtet.’ En de Nederlanders hadden dat zelf 

al veel eerder moeten doen en de eigen volksdichtkunst gevolgd hebben, in plaats van 

de Franse smaak. De poëzie van Hoffmans tijd ‘bleibt dadurch dem Gemüthe des 

Volkes eben so fern, wie die Vergangenheit der Gegenwart, und oft eben so 

unverständlich, wie das Ausland dem Vaterlande’. 55  Zou de poëzie van nu zich 

daarentegen meer op het vaderland richten, dan zou ze het volkseigene meer naderen. 

De afstand tussen poëzie en het volkseigene was volgens Hoffmann dus te 

overwinnen, net als de afstand tussen het verleden en het heden. In Vlaanderen zagen 

letterheren gauw hetzelfde in, maar voordat de geesten in de Nederland ook zover 

waren, waren er decennia van geleerde verkenning van al die zaken nodig: van het 

vaderland, van het volkseigene, van het verleden. Dat zal verder blijken uit de twee 

hoofdstukken in dit deel. 

Desinteresse in de Nederlanden 

In 1833 had Hoffmann nog nader bericht beloofd over de twee gedichten. Dat kwam 

pas in 1852, in de inleiding op Hoffmanns zelfgeschreven Loverkens. Hoffmann 

vertelde toen wat er in de geleerde wereld volgde op zijn voordrachten en de 

publicatie van de twee fictieve volksliederen. Willem Bilderdijk vond ze vijftiende-

eeuws klinken, ze werden in 1840 tweemaal vertaald in het Hoogduits en op muziek 
                                                 
52 Ibidem, v-vi. 
53 Ibidem, iv. 
54 Joep Leerssen, ‘Bomen hebben wortels, mensen hebben benen, ideeën hebben vleugels. Een 
introductie’, De negentiende eeuw, 32 (2008) 3-14. 
55 Hoffmann von Fallersleben, Loverkens, vi. 
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gezet en daarna door Jan Frans Willems opgenomen in zijn verzameling Oude 

Vlaemsche liederen. Willems gaf op die manier, met het filologische instrument van 

de bloemlezing, aan de verzonnen volksliederen een onbestaande authenticiteit en een 

onterechte autoriteit – net zoals Van Loon die aan de kroniek van Klaas Kolijn 

gegeven had met zijn pompeuze editie van 1745. Willems’ opvolger Ferdinand 

Snellaert duwde de gedichten nog verder de filologische betrouwbaarheid in. Hij 

voegde er – zeer tot Hoffmanns verbazing – een bronverwijzing aan toe: ‘Jan 

Roulan’s Liedekens-boeck, Antw. 1544’. ‘Und daran war ich doch gewiß nicht 

Schuld!’56 In zekere zin was het wél de schuld van de Nederlandstalige filologen zelf 

geweest, zo probeerde Hoffmann in 1852. Hadden zij meer interesse gehad in hun 

eigen oude volksliteratuur dan zou hij het spel nog veel eerder onthuld hebben: ‘ich 

erfuhr nicht einmal, wie meine Sammlung aufgenommen war. Ich hielt es also gar 

nicht der Mühe werth, die verheißene Auskunft zu geben’.57 In 1852 was Hoffmann 

nog niet de koelheid vergeten waarmee hij op zijn literaire reizen door de 

Nederlanden ontvangen was. 

 ‘Aber es ist nicht Gebrauch in unserm Lande eine litterarische Reise 

(letterkundige reis) zu machen.’58 Het was de enige reactie die Hoffmann, voor hij in 

Leiden aankwam, van de Utrechtse hoogleraar Simons gekregen had. De hoogleraar 

toonde zich daarbij, in Hoffmanns herinnering van 1852, even onwelwillend als 

onwetend. Het was voor hem de treffendste uiting van de desinteresse die volgens 

hem in Nederland bestond voor de eigen middeleeuwse dichtkunst. En die 

desinteresse bestond zelfs in Leiden, waar Hoffmann het verder wel naar zijn zin had. 

Hij prees zichzelf gelukkig om de uitzonderlijke gesprekken die Bilderdijk hem, 

hoewel oud en ziek, toestond. En omgekeerd was hetzelfde waar. Bilderdijk zou over 

Hoffmann gezegd hebben: ‘obschon er ein Mof ist, so mag ich ihn doch wol leiden’.59 

Toch was volgens Hoffmann diens interesse voor de Middelnederlandse poëzie van 

een heel andere aard dan de zijne:  

Seine Liebe für die altniederl. Poesie hatte jedoch mehr ihren Grund in 
der alten Sprache, insoweit dadurch das jetzige Holländisch aufgeklärt 
und bereichert wird. So betrachtete er denn auch die alten Volkslieder 
nur als Sprachdenkmale, Anfänge der Poesie, poetische Curiositäten, 
und nur sein Patriotismus für alles Holländische ließ es nicht zu, sich 
auf diese Weise darüber gegen mich auszusprechen.60 

Uiteindelijk bleek Bilderdijk slechts een taalkundige interesse te hebben: zijn 

bekommernis lag bij de Nederlandse taal van zijn eigen tijd en voor de middeleeuwse 

poëzie had hij slechts een afgeleide interesse, als het begin van de taal. Bilderdijks 

                                                 
56 Ibidem, v. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, i. 
59 Ibidem, iii. 
60 Ibidem. 
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interesse was met andere woorden – net als die van achttiende-eeuwse taalkundigen – 

gericht op het verbeteren van de eigentijdse taal en niet primair historisch. Elders trof 

Hoffmann ook slechts afgeleide interesses aan, bijvoorbeeld voor enkel het Duitse 

volkslied, en niet voor het Nederlandse. Eén voorval stond hem nog helder bij in 

1852: 

Eines Tages wurde ich in einer großen Gesellschaft junger hübscher 
Mädchen ersucht, etwas zu singen. Ich sang deutsche Lieder und Alles 
war erfreut. So wie ich aber das schöne altniederländische Lied: Het 
waren twee coningheskinder, anstimmte, brach Alles in ein lautes 
Gelächter aus. Ich sang nicht weiter, sagte aber auf holländisch so gut 
ich eben konnte: ich nehme von den schönen? Fräulein keine 
Rücksicht für mich in Anspruch, habe aber geglaubt, daß sie ihr 
eigenes Vaterland und seine schönere poetische Vergangenheit mehr 
ehren würden. Für das Mal sang ich nicht mehr.61 

Gelach bij de meisjes, beleefdheid bij Bilderdijk, geschuifel bij de hoogleraar: 

Hoffmann kreeg niet het gevoel dat zijn liefde voor de Nederlandse middeleeuwse 

poëzie door velen gedeeld werd. De desinteresse die de Duitse vreemdeling in 

Nederland aantrof, stemde hem niet moedeloos. Integendeel. 

Wie aber ein Liebender oft seine Geliebte nur noch schöner und 
trefflicher findet, je mehr ihr Werth von Anderen angefochten und 
erniedrigt wird, so erging es mir. Mit größerer Liebe beschäftigte ich 
mich seitdem mit dem niederl. Volksliede, ich durchstöberte 
Bibliotheken und Buchläden und machte manchen hübschen Fund.62 

Vanuit een liefde voor de Middelnederlandse literatuur zette Hoffmann zijn studies 

voort, ondanks de desinteresse die hij in de Nederlanden zei te ontmoeten.  

 

 

Besluit 

Hoffmann vond het de schuld van de ongeïnteresseerde Nederlandse geleerden zelf 

dat zij zo lang misleid waren door zijn gedichten. Jodocus Bottelgier en Jan Frans 

Willems hadden echter al laten zien dat de dubbeltijdigheid op papier ook onder hen 

bekend was en die laatste (zoals in het volgende hoofdstuk aan bod zal komen) wist 

ook dat taalstudies inderdaad in het kader van een nationale agenda beoefend konden 

worden. Net als het succes van Reinier de Graaf met zijn Klaas Kolijn, is Hoffmanns 

succes echter niet enkel te verklaren door een gebrek aan interesse of aan filologische 

kritiek. Hoffmanns vervalsingen, net als die pseudo-edities van Bottelgier en Willems, 

tonen in hun succes of in hun humor aan hoe de filologie, die intussen wél bestond, er 

                                                 
61 Ibidem, iii-iv. 
62 Ibidem, iv. 
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uitzag. Aan de hand van deze drie negatieve voorbeelden kan inderdaad de stand van 

het Nederlandse editievak geschetst worden, voor dezelfde vier gezichtspunten die 

ook in het eerste deel golden.  

 De objectieve verruiming die rond 1600 in de filologie in de Nederlanden 

begonnen was, werd in deze revolutietijd voortgezet (I). Dat was het geval voor de 

oude kronieken: de oudst bekende, de Rijmkroniek van Holland door Melis Stoke, 

kreeg steeds meer gezelschap, ook in Vlaanderen – zoals uit de persiflage door 

Bottelgier bleek. Willems putte voor zijn pamflet dan weer uit de Spiegel historiael. 

Die tekst van Van Velthem, maar vooral van Jacob van Maerlant, zou in deze periode 

Stoke verdringen als centrale tekst in de Nederlandse filologie – zoals hierna zal 

blijken. Dat de inhoudelijke uitbreiding werd voortgezet, was daarnaast ook waar in 

de literaire tak van het editievak. Die tak nam nu echter niet meer enkel de klassieken 

uit de Gouden Eeuw als voorwerp, maar steeds meer ook de middeleeuwse poëzie. 

Hoffmann leverde een vervalsing op dat domein en kloeg nog wel over de 

Nederlandse desinteresse, maar dat betekent niet dat de Nederlandse editeurs hem 

later niet alsnog zouden volgen in dat nieuwe veld. Ook dat zal hierna uitgebreider 

aan bod komen. 

 De legitimering die Nederlandse editeurs voor hun werk gaven, lag vanouds in 

de eigenheid van hun land en hun literatuur. Die eigenheid was in deze revolutietijd 

opnieuw van groot belang. In de zeventiende eeuw herinnerden tekstedities – zoals 

die van Boxhorn, opgedragen aan de Staten van Zeeland – aan doorstane oorlogen; 

rond 1800 riepen oorlog en revolutie opnieuw tekstedities, althans vormelijk, in het 

leven. Voor Hoffmann werd het in de jaren 1830 zelfs een kwestie van liefde voor de 

taal en het volk. De filologische aandacht voor het eigene van de Nederlanden, als 

legitimatie voor editiewerk, lijkt hier een emotionele aanvulling te krijgen (II).  

 In prosopografisch opzicht bleef het gezag van de editeur als tekstinstantie 

onverminderd. Ook hier was in meerdere opzichten sprake van een uitbreiding (III). 

Editeurs van Nederlandse letterkundige teksten waren niet meer enkel rechtsgeleerden 

uit Leiden, een heterogene groep kroniekediteurs of Amsterdamse literatoren-artsen. 

Hun kweekbedden stonden nu ook in de Zuidelijke Nederlanden en in Duitsland. Die 

geografische uitbreiding betekende tegelijk de komst van nieuwe praktische vormen, 

om te beginnen die van de internationale literaire reis. Ook de institutionalisering, die 

begonnen was met de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden en een 

definitief eind had gemaakt aan de affaire-Kolijn, breidde zich uit, om te beginnen in 

Amsterdam – zoals verderop duidelijk zal worden.  

 Door alle verruimingen heen bleef er echter een constante, zoals dit hoofdstuk 

duidelijk gemaakt heeft. De epistemologische moeilijkheid van het editievak bleef 

dezelfde als in de tijd van Kolijn en als in de klassieke filologie: de openbare 

beschikbaarheid van een tekst viel nog steeds niet samen met de betrouwbaarheid 

ervan (IV). In de twee pamfletten was dat niet eens een echt probleem: betrouwbaar 

  



PENSOLDENIERS 1784-1838 

 

202 

                                                

wilden die niet zozeer zijn, waarom het voor de verantwoordelijke pensoldeniers ook 

niet nodig was onder hun eigen naam op te treden. De valse poëzie van Hoffmann 

maakt daarentegen – en te zijnen faveure – duidelijk dat ook in deze tweede periode 

de betrouwbaarheid van een editie in grote mate afhing van de betrouwbaarheid van 

de editeur. 63  En dat dat vertrouwen pas echt gegrond was als er ook een oud 

handschrift voorhanden was. Hoewel het een gekend probleem was, lieten Hoffmanns 

collega’s, zoals Willems en de Duitse vertalers, zich wel te schande maken en ze 

stierven zelfs in onwetendheid. Hoffmann gaf zich daar in 1852 wel rekenschap van, 

maar ‘[d]a ich jetzt nun Alles noch zeitig genug aufgeklärt, so fühle ich mich wieder 

ganz beruhigt’. 64  Op epistemologische eerlijkheid stond voor hem kennelijk geen 

vervaldatum. 

De juiste verhouding tussen die vier aspecten komt in de volgende twee 

hoofdstukken aan bod. Ze speelden immers op een ingewikkelde manier op elkaar in. 

In het vijfde hoofdstuk zal blijken dat zowel oude als nieuwe instituten in Nederland 

in contact kwamen met de rondreizende Hoffmann en zijn aandacht voor de 

middeleeuwse poëzie. Maar ook dat de Nederlandse editeurs zelf ook al op 

verkenning waren geweest in dat veld en in het Zuiden de geleerde aandacht voor de 

eigen taal zelfs een politieke lading had gekregen. In het zesde hoofdstuk zullen het 

oude epistemologische probleem en de beproefde oplossing ervoor nog springlevend 

blijken te zijn, ondanks alle revolutionaire vuur op papier. 

 

 
63 In deze periode genoot Hoffmann in de Nederlanden inderdaad een goede reputatie als speurder in 
bibliotheken en archieven, maar ook als editeur. Pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw zou 
het met die reputatie slecht aflopen. Zie daarvoor Brinkman, ‘Hoffmann and Dutch Medieval 
Folksong’, 256-257. 
64 Hoffmann von Fallersleben, Loverkens, vi. 



 

H o o f d s t u k  5  

 

EEN MIDDELEEUWSE LIER VOOR DE NATIE  

Rond het jaar 1780 vatten Jacob Arnold Clignett en Jan Steenwinkel, twee 

gepromoveerde rechtenstudenten die zich ook met de oude letterkunde bezighielden, 

het plan op om de Spiegel historiael van Lodewijk van Velthem opnieuw uit te geven. 

De editie die daarvan al bestond, die van Isaac Le Long uit 1727, vonden ze te 

gebrekkig. Met een betere editie voor ogen ondernamen ze een zoektocht naar 

oorspronkelijke handschriften van de tekst. Dat was immers noodzakelijk geworden 

voor de betrouwbaarheid van een teksteditie, zoals Jan Wagenaar bij zijn 

ontmaskering van Klaas Kolijn in 1777 duidelijk had gemaakt aan de Maatschappij 

der Nederlandsche Letterkunde, waar ook beide jonge editeurs lid van waren. Daarbij 

deden zij een belangrijke ontdekking. In de catalogus van een boekverkoop in Gent 

ontdekten ze een ander handschrift met de titel Spiegel historiael dan het door Le 

Long gebruikte. Dat handschrift bevatte delen van het werk die die van Van Velthem 

voorafgingen en die tot dan enkel in een prozabewerking bekend waren.1 Bovendien 

leerde het hun dat de auteur van die boeken Jacob van Maerlant was, wiens naam 

bekend was van zijn Rijmbijbel.2 Ze beslisten dat Maerlants tekst nog voor die van 

Van Velthem moest worden uitgegeven. 3  Met hulp van de Leidse Maatschappij 

begonnen zij aan de eerste editie van de Spiegel historiael.4 Daarvan was het eerste 

deel klaar in 1784, het tweede een jaar later, maar de volgende zouden decennia op 

zich laten wachten. De Spiegel historiael zou nog in 1838, aan het einde van deze 

middenperiode, niet volledig in druk beschikbaar zijn. 

Ondanks de tegenslag die nog zou komen, kenden de twee editeurs van bij het 

begin het grootste belang toe aan Maerlants Spiegel historiael. Dat duidden ze op een 
                                                 
1 Uit een anonieme bewerking in een vroege Antwerpse druk: Den Spiegel Historiael, houdende in hem 
alle historyen der waerachtigher Cronijcken ende der Bibelen ende der godlijcker Scriftueren, met alle 
gheschiedenissen ende vreemtheden der Hystorien ende der Poetrien, die welcke waerachtich sijn, 
(Antwerpen: Claes de Graue, 1515). 
2 De Rijmbijbel werd onder meer al gesignaleerd door dezelfde Le Long in diens Boek-zaal der 
Nederduytsche Bybels (1732), zie hiervoor. 
3 Clignett en Steenwinkel brengen van hun vondst verslag uit in de inleiding op hun editie: Jacob 
Arnold Clignett en Jan Steenwinkel, Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant met 
aanteekeningen, 4 dln., dl. 1 (Leyden: Frans de Does, 1784), xi-xii.  
4 Dat het hun bedoeling was om de hele Spiegel historiael uit te geven, dus zowel Maerlants als s 
boeken, kan blijken uit een prospectus dat hun drukker Frans de Does in 1782 verspreidde. Dat droeg 
als titel: ‘Bericht wegens den Spiegel Historiael of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant als mede 
wegens de nieuwe uitgave van deszelfs vervolg der Spiegel historiael of Rijmkronijk van Lodewijk van 
Velthem met korte Historie-, Oudheid- en Taelkundige Aenmerkingen door Mr. Jacob Arnout Clignett 
en Mr. Jan Steenwinkel’ (onder die titel vermeld in Petit, Bibliographie, dl. 1, nr. 534c). 
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niet erg verrassende dubbele manier: het werk was nuttig voor zowel de studie van het 

Nederlandse verleden als voor die van de Nederlandse taal. Ze kenden aan Maerlant 

dus hetzelfde dubbele belang toe als Janus Dousa en Hendrik Laurensz Spiegel in 

1591 aan Melis Stoke toegekend hadden. Daarmee combineerden ze de kroniekeditie 

met de literaire editie, de twee soorten Nederlandse letterkundige edities die zich 

sindsdien ontwikkeld hadden. Balthasar Huydecoper had dat een decennium voor hen 

ook al een keer gedaan in zijn eigen Stoke-editie. Clignett en Steenwinkel deden dat 

nu in het kader van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en voor een werk 

van Jacob van Maerlant. Maatschappij en Maerlant zullen hierna van het grootste 

belang voor deze middenperiode blijken. Daarom geldt de eerste bezorging van de 

Spiegel historiael door Clignett en Steenwinkel als exemplarisch beginpunt van de 

vernieuwingen die na 1780 ingang vonden in het vak van de Nederlandse 

letterkundige tekstbezorging. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal die editie dan 

ook in detail bespreken. 

De twee daarop volgende paragrafen zullen ingaan op enkele van die 

vernieuwingen, met een grote nadruk op de postnapoleontische periode van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In de relatieve rust van dat nieuwe koninkrijk, 

met de wolken van de revolutie aan de horizon, konden de letteren immers weer meer 

dan in de voorgaande decennia beoefend worden. De vernieuwingen in deze tijd zijn 

vaak op het conto van Duitse geleerden geschreven en in het voorgaande intermezzo 

wekten Hoffmanns herinneringen uit de jaren 1850 ook die indruk. In de tweede 

paragraaf zal blijken dat zij natuurlijk wel de Nederlanden bezochten, maar tegelijk 

ook dat de geleerden in die landen intussen hun eigen filologische bezigheden hadden, 

en die waren niet beperkt tot de editie van Clignett en Steenwinkel. De tweede 

paragraaf zal het contact tussen beide sferen belichten voor het cruciale jaar 1819, 

waarin de genoemde Clignett een editie liet verschijnen van de Esopet, een 

verzameling Middelnederlandse dierenfabels, het jaar ook waarin Jan Frans Willems 

in de Zuidelijke helft van de Nederlanden de letterkunde met een expliciet politieke 

bedoeling beoefende, het jaar ten slotte waarin de Duitser August Heinrich Hoffmann 

von Fallersleben een eerste keer door de Nederlandse gewesten trok en daarbij ook 

Maastricht aandeed.5 Daaruit zal blijken dat – zoals het bij cultuurtransfer vaak gaat – 

de verondersteld buitenlandse vernieuwingen een onverwacht goed entpunt konden 

vinden in binnenlandse ontwikkelingen, zodat de uitwisseling in beide richtingen 

gebeurde.6 

                                                 
5 Brinkman, ‘Hoffmann and Dutch Medieval Folksong’, 259. 
6 In conceptuele termen over cultuurtransfer en histoire croisée, die meer oog heeft voor het 
‘veelrichtingsverkeer’ (Leerssen, hierna, 11) in culturele uitwisselingen: Martijn Jacob van der Burg, 
Nederland onder Franse invloed. Cultuurtransfer en staatsvorming in de napoleontische tijd, 1799-
1813 (Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2007). 7-14, in het bijzonder 11; voor het 
geval-Hoffmann, reizend door de Nederlanden: Leerssen, ‘Ideeën hebben vleugels’, in het bijzonder 9-
11. Voor een verwant voorbeeld, namelijk de invloed van Duitse wetenschap en opvoedkunde in twee 
Nederlandse genootschappen, die internationale contacten konden gebruiken om hun eigen plannen uit 
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De vernieuwingen waren niet enkel een kwestie van individuele geleerden in 

binnen- en buitenland, zij voltrokken zich na 1780 ook op institutionele plaatsen. Er 

was de reeds genoemde Maatschappij, die opgericht was in 1766, waar Jan Wagenaar 

in 1777 zijn argumenten tegen Kolijn had uiteengezet en waarvan Clignett en 

Steenwinkel lid waren. Dat genootschap wilde – net als de editeurs van Maerlant – 

tegelijk historische, literaire en taalkundige arbeid leveren en werd dan ook een van 

de belangrijkste fora voor editeurs. Misschien het belangrijkste forum, maar niet het 

enige. Vanaf 1808 was Bilderdijk in de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut 

actief, tot hij in 1816 met dat Instituut in onmin verzeild raakte. Behalve 

genootschappelijke plaatsen van vernieuwing, vonden de editeurs ook nieuwe 

communicatiekanalen. Boekenreeksen en tijdschriften met het werk van editeurs 

kregen in deze periode een vaste vorm. Samen met de twee grote genootschappen 

waren zij de strengen waarlangs zich een proces van systematisering en formalisering 

van de editiepraktijk voltrok. Dat zal blijken uit de derde paragraaf. 

Uit de contacten tussen Groot-Nederlanders en Duitsers en op die 

verschillende plaatsen ontstond een nieuwe verhouding tussen geleerdheid en politiek, 

die het onderwerp is van de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. In die nieuwe 

verhouding was de interesse in oude teksten van dezelfde geleerde aard als voorheen, 

maar die kreeg een andere oorsprong. De verantwoording en de inspiratie ervoor 

waren namelijk anders; meer dan voorheen was het een aandacht die zijn legitimatie 

en zijn doel vond in de natie. Al voor 1780 was men – zoals in de vorige 

hoofdstukken bleek – bekommerd om de eigenheid van het vaderland en de 

moedertaal en ook toen al vormden oude kronieken en literaire teksten het voorwerp 

voor een vroege nationale aandacht, voornamelijk in de Verenigde Provinciën maar in 

de loop van de achttiende eeuw ook steeds meer in de Zuidelijke gewesten. Na 1780 

werd die prille nationale aandacht voor oude teksten echter anders. Dat uitte zich het 

meest merkbaar in een nieuwe inhoudelijke verschuiving, in een nieuwe verruiming 

van het onderzoeksobject van de volkstaalediteurs, die naar het terrein van de 

middeleeuwse poëzie. Binnen het arsenaal van de historische bronnen die de 

geleerden ter beschikking stonden, hadden de kronieken (en de enkele 

historieliederen) die zij bezorgden al een behoorlijk gehalte aan fictie gehad. De 

evaluatie van de teksten op hun waarheidsgehalte was dan ook – vanaf Scaliger en 

Scriverius en hun strijd tegen de mythologische ‘beuselingen’ – een verplicht 

onderdeel van het werk van de editeur geweest. Rond 1780 maakten de editeurs het 

zich echter in dat opzicht nog moeilijker, door de kronieken ook als literaire werken te 

                                                                                                                                            
te voeren: Annemieke Kouwenberg, ‘‘De kennis der Duitsche taal is, derhalven, voor een Geleerden, 
hedendaags onontbeerlijk. De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Felix Meritis als 
bemiddelaar tussen de Nederlandse en Duitse wetenschappen’, De achttiende eeuw, 40 (2008) 51-63 en 
Annemieke Johanna Adriana Kouwenberg, ‘De kennis der Duitsche taal is voor een geleerden 
hedendaags onontbeerlijk’. Duitse natuurwetenschappen en pedagogiek in Nederlandse 
genootschappen rond 1800 (Amsterdam: APA-Holland University Press, 2010). 
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bestuderen, de chroniqueurs als dichters. En daarna door zich nog duidelijker op het 

fictionele werk te richten, op volksliederen en toneelwerken. Op deze manier raakten 

de twee editiegenres van voor 1780, met name de historische edities van voornamelijk 

middeleeuwse kronieken en de literaire edities van voornamelijk zeventiende-eeuwse 

dichters, nog meer met elkaar verstrengeld. De middeleeuwen bleken nu ook meer 

literaire teksten dan kronieken overgeleverd te hebben, ook fictionele. En in dat 

fictionele element kon op een meer abstract niveau dan dat van de exempla iets 

gemeenschappelijks gevonden worden tussen oude teksten en de natie. Dat 

gemeenschappelijke was een verloren gewaand poëtisch, zelfs episch element. Van 

dat element zou iets verplichtends uitgaan voor nationale tekstediteurs, zo werd Jacob 

Grimm ook in de Nederlanden geciteerd. De ontwikkelingen in het editievak van na 

1780 kunnen inderdaad makkelijk geïnterpreteerd worden als een nationalisering van 

de geleerde activiteit. 

 

 

Spiegel historiael, Clignett & Steenwinkel eds. (1784-1785) 

Aan het begin van de eerste periode stond de editie van de Rijmkroniek van Melis 

Stoke uit 1591 door Janus Dousa en Hendrik Laurenz. Spiegel; aan het begin van de 

tweede de editie van Jacob van Maerlants Spiegel historiael door Jacob Arnold 

Clignett en Jan Steenwinkel uit 1784.  

De keuze voor die editie is niet willekeurig. Hiervoor stipte ik al aan dat de 

editie van Clignett en Steenwinkel in enkele opzichten vernieuwend was: ze bracht 

Maerlant in druk, ze combineerde historische en literaire aandacht voor diens 

middeleeuwse tekst en ze kwam tot stand in het kader van de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde. Elk van die drie aspecten kondigt een nieuwe periode 

aan. Twee ervan zijn echter ook al terug te vinden in de Stoke-editie van Huydecoper 

uit 1772. Toch lijkt die laatste meer de afsluiter van de vorige periode. Ook 

Huydecoper had een ongekende aandacht voor de taal uit de middeleeuwen, maar hij 

bestudeerde toch minder de historische kant van de tekst: zijn aantekeningen zijn 

hoofdzakelijk taalkundig. Bovendien was Huydecoper oud: zijn vorige 

werkzaamheden, de editie van de brieven van Hooft, het plakkaatboek van Texel en 

zijn Proeve, passen beter bij de antiquarische tekstbezorging dan bij de nieuwe tijd. 

Tot slot had Huydecoper ook als nadeel dat hij stierf. Hij kon de inleiding op zijn 

editie niet voltooien en dus ook de betekenis die hij zijn werk toekende niet kenbaar 

maken, althans niet in het openbaar. Clignett en Steenwinkel hadden daarentegen het 

makkelijke voordeel van de minste verdiensten, het voordeel namelijk dat ze jong 

waren en dat ze dus hun werk konden inrichten naar de genoemde nieuwigheden: een 

gecombineerde aandacht voor de middeleeuwse geschiedenis, taal en literatuur en dat 

in de schoot van de Leidse Maatschappij.  
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De belangrijkste reden om met Clignett en Steenwinkel de middenperiode te 

laten beginnen, en tegelijk het belangrijkste verschil tussen hen en Huydecoper, is hun 

ontdekking van Jacob van Maerlant als auteur van de Spiegel historiael. Maerlant zou, 

zoals zal blijken, de tekstbezorging nog vele decennia na hen bezig houden. Daarnaast 

is Maerlants komst ook voor de opzet van deze geschiedenis van de tekstbezorging 

interessant. Om dat toe te lichten herneem ik enkele zaken uit de inleiding. Zoals daar 

aangehaald, past Joep Leerssen in De bronnen van het vaderland (2006) zijn Europese 

literair-historistische kader toe op de Nederlandse filologie en op de functie die oude 

teksten hadden in de staatsafgrenzing tussen Nederland, België, Limburg en Duitsland 

en ook in Duitse, Vlaamse en Nederlandse natievormingsprocessen.7 De tekst die 

daarbij het vaakst voorwerp van strijd blijkt, was Van den vos Reynaerde, die door al 

die landen onderling betwist cultureel eigendom was en in elk van die landen 

‘filologen op vossenjacht’ joeg.8 Aan de hand van deze internationale vergelijking en 

met een betwiste oude tekst als uitgangspunt, legt Leerssen een internationaal netwerk 

van filologen bloot, waarin Jacob Grimm de ‘spin in het web’ was.9 In De bronnen 

van het vaderland bespreekt Leerssen de bestaande filologische traditie in de 

Nederlanden echter maar tot net vóór de grens van 1800.10 Om die beter in beeld te 

krijgen – wat hier mede de opzet is – kan het nuttig zijn juist de minder betwiste 

teksten te volgen. Een vaste plaats in de Nederlandse traditie was, zoals in het vorige 

deel bleek, gereserveerd voor de Rijmkroniek van Melis Stoke. Die kreeg na 1780 het 

gezelschap van de Spiegel historiael, vooral dan de boeken uit de veer van Jacob van 

Maerlant. Zij hebben een duidelijker inlands profiel en werden dan ook niet door 

buitenlandse filologen betwist. Ze zijn dus minder explosief, maar wel geschikter om 

de interne ontwikkelingen in de al lang bestaande Nederlandse letterkundige 

tekstbezorging bloot te leggen. De precieze bijdrage van de op een Duitse natie 

geïnspireerde volkstaalfilologie zal op die manier op de juiste waarde geschat kunnen 

worden. De interne en de externe ontwikkelingen van de volkstaalfilologie in de 

Nederlanden zullen hierna duidelijk maken dat het nationalisme van Duitse makelij 

een turbo-injectie gaf aan de reeds draaiende editiemachine in de Nederlanden. 

In deze paragraaf gaat het allereerst om de eerste twee delen van de geplande 

vier, die verschenen in 1784 en 1785. De twee boekdelen verenigen veel van het oude 

met een begin van het nieuwe. Dat blijkt opnieuw – zoals ook bij de editie van Dousa 

en Spiegel – vooral uit de peritekst die de editeurs aan de oude tekst toevoegden. 

                                                 
7 Leerssen, De bronnen van het vaderland. 
8 Ibidem, 30. 
9 Grimm is spin in: Leerssen, ‘Ideeën hebben vleugels’, 12. 
10 Leerssen, De bronnen van het vaderland, 19-21. 
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Rechtsgeleerde, betrouwbare tekstgetuigen, als vanouds  

Onder het oude valt om te beginnen de maatschappelijke achtergrond van beide 

editeurs. Steenwinkel was geboren in Rotterdam in 1754, Clignett twee jaar later in 

Leiden. In die laatste stad studeerden ze beiden rechten. Clignett promoveerde op een 

onderwerp uit het Romeinse recht en werd vanaf 1780 advocaat in dezelfde stad; 

Steenwinkel verdedigde een verhandeling over de Romeinse rechtsgeleerde Cassius 

Longinus en legde zich daarna ambteloos toe op de studie van de letteren. Zo voegden 

zij zich bij de eeuwenoude horde van Leidse rechtsgeleerden die behalve voor het 

Romeinse recht ook een historische interesse in kronieken uit hun eigen streken 

hadden. Ook hun taalkundige aandacht kende een Leidse traditie, die van de Schola 

Hemsterhusiana die onder hun medestudenten toegepast werd op de Nederlandse 

volkstaal. Ook Clignett en Steenwinkel gingen samen op een historische manier de 

taalkunde beoefenen, wat tussen 1781 en 1785 resulteerde in hun Taalkundige 

mengelingen, die in zes delen verschenen onder het motto ‘Linguae patriae 

excolendae amore’ (‘Uit liefde voor het opgraven van de taal van het vaderland’). 

Dezelfde samenwerking leverde in 1784 het eerste deel van de Spiegel historiael op 

en een jaar later het tweede deel, waarin ze, zoals gezegd, zowel historisch als 

taalkundig werk presenteerden. Verder zou het niet komen: in 1787 moesten Clignett 

en Steenwinkel beide ondernemingen, de editie en de Mengelingen, stopzetten. 

Clignett was actief betrokken bij het Patriotse oproer, terwijl Steenwinkel naar 

Antwerpen vluchtte.11  

 Naast de maatschappelijke achtergrond van de editeurs, valt ook de uitvoering 

van de editie onder het oude. Het was een klassieke editie, zoals die al sinds de jaren 

1620 gemaakt werd. Alles is er. Er is een voorrede, waarin de editeurs ingaan op het 

belang van de studie van oude teksten, op hun missie deze tekst in het bijzonder aan 

de openbaarheid te schenken, ze hebben het over de handschriften en eerdere drukken 

die ze gebruikt hebben, over de bronnen die de auteur van het werk gebruikt heeft, 

over de biografische achtergrond van de auteur, over de andere werken die van hem 

bekend zijn, over de datering, de inhoud en de indeling van deze tekst en over de 

bronnen van hun eigen aantekeningen. Uit de inleiding blijkt dat Clignett en 

Steenwinkel het lopende geleerde debat gewoon verder voerden. Zij gaan regelmatig 

in gesprek met de vorige editeur van delen van de Spiegel historiael, de bijbelkundige 

                                                 
11 Voor de daarop volgende filologische activiteiten van Clignett en Steenwinkel, zie hierna, blz. 221. 
De biografische gegevens van Clignett zijn te vinden in A. J. van der Aa en K. J. R. van Harderwijk, 
‘Clignett (Mr. Jacob Arnold)’ Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende 
levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben 
vermaard gemaakt (Haarlem: J.J. van Brederode, 1858a) 473-474; die van Steenwinkel zijn 
uitgebreider en te vinden in J. W. te Water, ‘[Levensberichten van Jan Steenwinkel]’ Handelingen der 
jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 
8 van Hooimaand 1812 [= Jaarboek 1812] (Z.pl., z.j.-a) 6-10; A. J. van der Aa, K. J. R. van 
Harderwijk en G. D. J. Schotel, ‘Steenwinkel (Jan)’ Biographisch woordenboek der Nederlanden, 
bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland 
hebben vermaard gemaakt (Haarlem: J.J. van Brederode, 1874) 982-983. 
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Isaac Le Long, ‘een naarstig opspeurer onzer oude Handschriften’, en gebruiken ook 

diens Boekzaal der Nederduytsche Bybels. 12  Met Huydecoper en Wagenaar 

verschilden ze van mening over de wereldlijke status van Maerlants voorbeeld, 

Vincent van Beauvais, en daarom over de semantische vraag of een monnik tot de 

clerus behoorde. (Huydecoper had op basis van zijn studie van Stoke immers beweerd 

dat een clericus nooit een monnik kon zijn en omgekeerd; Wagenaar beweerde op 

dezelfde basis dat sommige monniken ook clericus waren. Aan de hand van van 

Maerlant en de Speculum historiale van Vincent en met verwijzingen naar de 

gebruikelijke woordenboeken van Kiliaan en Du Cange, betoogden Clignett en 

Steenwinkel nu dat de verschillende gebruikte termen voor clericus en voor monnik, 

zowel in het Middelnederlands als in het Latijn, volkomen inwisselbaar waren. En 

vooral, dat Vincent inderdaad een dominicaner monnik geweest was.) Verder zijn er 

verwijzingen te vinden naar het charterboek van Frans van Mieris, naar de 

schrijversportretten van Paquot, de Bibliographia belgica, naar een dertiende-eeuwse 

kaart die Smallegange afdrukte in zijn Zeelandse kroniek. Heel summier leggen de 

editeurs tot slot van de voorrede rekenschap af van hun eigen ingrepen, met de kopiist 

als usual suspect: ‘Eenige misslagen van den Afschryver, zijn op hunne plaatzen 

aangeteekend, en, naar onze gedachten, verbeeterd.’13 Na de inleiding volgt de tekst 

van de Spiegel historiael in gotische letters, met regelnummering in de marge. De 

aantekeningen volgen aan het eind van het boekdeel in romein en na verwijzingen 

naar de betreffende verzen. Tussen de geleerde bladen van de editie van Clignett en 

Steenwinkel geen spoor van revolutionair kruit. 

 Niet alleen in de geleerde discussies op papier zette deze editie de bestaande 

tradities voort; ook in geleerde praktijken die die discussies mogelijk moesten maken. 

Dat gold in de eerste plaats voor het raadplegen van de handschriften, ‘welke in de 

Boekeryen als zeldzaamheden bewaard worden, en byna voor niemand zichtbaar 

zijn’.14 Handschriften waren inderdaad meestal in privébezit of in het bezit van een 

instituut dat zijn collecties niet in principe openbaar beschikbaar stelde. Het 

raadplegen van een oud handschrift was ook voor Clignett en Steenwinkel nog een 

verkregen gunst. Zo lukte het ze bijvoorbeeld aanvankelijk niet goed om de discussie 

met de vorige editeur van de Spiegel historiael, Le Long, aan te gaan. Clignett en 

Steenwinkel vonden het werk van Le Long wel ‘niet naauwkeurig’, maar stonden 

machteloos zonder handschriften, ‘het eenig middel echter om een verbeterde uitgave 

te vervaardigen’.15 Het ene handschrift van de Spiegel dat er volgens Le Long bestond 

was immers intussen in onbekend bezit beland. Clignett en Steenwinkel startten er 

daarom een zoektocht naar in verschillende verzamelingen. ‘Nimmer hadden wy 

echter ons kunnen verbeelden,’ zo deden ze verslag van hun zoektocht, ‘dat dit 

                                                 
12 Clignett en Steenwinkel, Spiegel historiael, xxiii. 
13 Ibidem, lxxi. 
14 Ibidem, v. 
15 Ibidem, ix-x. 
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Handschrift op ’s Lands Boekery alhier bewaard wierd, dat wy by gelegenheid van 

het nazien eener geschreven lijst der Handschriften ontwaar wierden.’ 16  Het 

handschrift moest dus terug te vinden zijn in de Leidse universiteitsbibliotheek, zoals 

ze uit de catalogus opmaakten. Maar dat betekende nog niet dat ze het zonder meer 

konden inzien. 

Zoo dra wy dit Handschrift tot ons groot genoegen ontdekt hadden, 
maakten wy terstond ons werk om van het zelve het nodig gebruik te 
kunnen maken, het welk ons door hun Edele Groot Achtbaren de 
Heeren Curatoren van ’s Lands Hogeschool alhier, volgends hunne 
loffelyke gewoonte om den bloei van nuttige Wetenschappen gedurig 
te helpen bevorderen, goedgunstig wierd toegestaan; voor welk 
gunstbewijs wy Hun Ed. Gr. Achtbaren hier onze oprechte 
dankbaarheid betuigen.17 

De toelating voor het raadplegen van een handschrift moest komen van het hoogste 

gezag van de Leidse universiteit, de dankbaarheid van de begunstigden was evenredig 

uitgebreid in formulering. Hieruit blijkt dat de discussie die Clignett en Steenwinkel 

wilden aangaan met hun collega-tekstgeleerden van vroeger afhankelijk was van de 

bezitters van handschriften. In dit ene geval was dat een instelling als de Leidse 

universiteit, maar in andere gevallen waren dat ook privépersonen. Het overzicht van 

de toen bekende werken van Maerlant konden Clignett en Steenwinkel slechts met de 

hulp van Jacob Visser, die een verzameling handschriften in zijn bezit had, opstellen. 

Deze Visser valt dezelfde uitgebreide dankbaarheid voor de toegang tot zijn collectie 

te beurt als de Leidse curatoren. Uit Maerlants Der naturen bloeme konden ze 

bijvoorbeeld slechts citeren omdat ‘zijn Wel-Ed. de goedheid gehad heeft ons het 

volgende uittreksel mede te deelen, voor welk bewijs van gunst en vriendschap wy 

zijn Wel Ed. onze schuldige dankbaarheid betuigen’.18 Gunst, vriendschap, schuldige 

dankbaarheid worden naadloos in het geleerde betoog opgenomen. Het raadplegen 

van handschriften, die noodzakelijkheid die aan het voeren van een tekstgeleerde 

discussie vooraf ging, was in 1784 dus nog steeds afhankelijk van een goed 

functionerend persoonlijk netwerk van de individuele geleerde. Oude teksten waren 

inderdaad, zoals editeurs zich vaak beklaagden, geen publiek raadpleegbaar bezit. Wat 

meer is, de beschikbaarheid ervan verzekeren was juist hun eigen taak. 

 Niet alleen de geleerde wereld had, in discussies en in praktijken, deels nog 

een traditioneel uitzicht; ook het drukken van het eerste boekdeel zelf had last van de 

zeer oude en nog steeds niet opgeloste spanning tussen beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid in de tekstbezorging. Die spanning wordt haast tastbaar op de eerste 

bladzijden, in een ‘Bericht van den boekhandelaar’, dat de Leidse uitgever Frans de 

                                                 
16 Ibidem, x. 
17 Ibidem, x-xi. 
18 Ibidem, xxxix-xl. 
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Does Pieterszoon in november 1783 geschreven had.19 De Does had een probleem: de 

Spiegel historiael was ‘geheel en al onbekend’.20 Hij zei dat ‘des Kundigen’21 hem tot 

spoed maanden, maar zelf twijfelde hij omdat het een omvangrijk werk leek te 

worden en voor hem een grote investering. De Does stelde daarom de publicatie korte 

tijd uit en liet belangstellenden intekenen. Dat lukte hem aardig: ‘het heeft my mogen 

gelukken, zoodanig een aantal Inteekenaren te bekomen, dat ik veilig ondernemen 

konde dit Werk te drukken’.22 Maar andere mogelijk geïnteresseerden twijfelden, net 

omwille van de onbekendheid van de Spiegel historiael: 

niet tegenstaande dit aantal der Inteekenaren, heeft het ook niet 
ontbroken aan zulken, welke weigerden zich voor één of meer 
Exemplaren van dit Werk, by de uitgave van het zelve, te verbinden, 
gedeeltelijk door dien men thands veelal met Inteekeningen misleid 
wordt, gedeeltelijk ook, byzonder met opzicht tot dit Werk, uit vreeze 
dat men ter kwader trouwe te werk ging, en de wereld een onecht en 
valschlijk verdicht Stuk, onder den naam van het Werk van een der 
oudste Neêrlandsche Dichters wilde opdringen [...]23 

De Does stuitte op wantrouwen tegen zijn editie. Niet alleen omdat het krediet van 

een intekenlijst vroeger kennelijk wel eens geschaad was geweest, en ook niet alleen 

omdat De Does in hetzelfde jaar als katholieke patriot verzeild raakte in een 

pamflettenstrijd onder Leidse boekverkopers en predikanten.24 Het wantrouwen was 

er ook omdat al eerder jonge teksten als zeer oud uitgegeven waren. Zo groot was dat 

wantrouwen, zo zegt De Does verder, 

[...] dat men zelf zich ten huize van den Bezitter van het origineel 
Handschrift vervoegd heeft, om van de echt- of onechtheid van het 
Stuk overtuigd te worden; eene handelwyze, welke ik wel niet geheel 
mispryzen kan, daar het niet zonder voorbeeld is, dat diergelyke 
ontrouwigheden meermalen hebben plaats gehad; [...]25 

Klaas Kolijn was inderdaad nog maar zes jaar eerder door Huydecoper en Wagenaar 

ontmaskerd. De oplossing die De Does voorstelde moest ervoor zorgen dat de tekst de 

                                                 
19 Frans De Does Pz., ‘Bericht van den boekhandelaar, by de uitgave van het eerste deel van den 
Spiegel historiael van Jacob van Maerlant’, in: J.A. Clignett en J. Steenwinkel (red.) Spiegel Historiael 
of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant met aanteekeningen (Leyden: Frans de Does, 1784) katern †, p. 
i-iv. Het bericht is niet in alle exemplaren van de editie mee ingebonden; ik gebruikte dat in 
Amsterdam, Universiteitsbiblitoheek, locatie P.C. Hoofthuis, 113: NED LET “12” MAE. 
20 Ibidem, i. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, ii. 
23 Ibidem. 
24 Rietje van Vliet, ‘Leidse Ietsen. Pamfletten en propaganda in Leiden (1784-1786)’, Tijdschrift 
Holland, 38 (2006) 289-304 (blz. 7, online http://www.uitgeverijastraea.nl/Leidse%20Ietsen.pdf). Vgl. 
met R. van Vliet, ‘Leiden and censorship during the 1780s. The Overraam affair and Elie Luzac on the 
freedom of the press ‘, in: J.W. Koopmans (red.) News and politics in early modern Europe (1500-
1800) (Leuven / Parijs / Dudley, 2005) 203-218. 
25 De Does Pz., ‘Bericht’, ii. 
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finale proef van Wagenaar, de aanwezigheid van een oud handschrift, doorstond. 

Maar die oplossing bleef traditioneel. Bij Clignett thuis kon een oud handschrift 

bekeken worden en gekeurd op de kenmerken van oudheid. De milde eisen die 

Wagenaar in 1777 aan een handschrift van Kolijn stelde, waren ook hier afdoende: het 

handschrift van de Spiegel dat de intekenaren moest overtuigen was geen ‘origineel’ 

in de historisch-kritische zin, maar een afschrift.26 Uiteindelijk bewandelden Clignett, 

Steenwinkel en hun drukker De Does zo de weg van Gerard van Loon, de editeur van 

Klaas Kolijn, omgekeerd. Zij wilden niet meteen zelf de betrouwbaarheid van de tekst 

of van henzelf verdedigen aan de hand van een reeks argumenten in hun inleiding – 

argumenten bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van de auteur of van de editeur, of 

de onbetrouwbaarheid van andere editeurs, zoals Van Loon had gedaan. Ze wilden 

dus niet de beschikbaarheid van de tekst laten primeren op de vaststelling van de 

betrouwbaarheid van de tekst en van de bezorging ervan. Zij wilden daarentegen wél 

eerst de betrouwbaarheid laten toetsen door collega-geleerden, hen op de editie laten 

intekenen en zo de openbare beschikbaarheid van de tekst juist mogelijk maken, via 

de op voorhand gefinancierde editie. Daarbij toonden ze zich tegenover eventuele 

wantrouwigheid van hun collega’s zeer ruimhartig. Ze drukten de intekenlijst niet in 

het eerste deel en hielden hem open tot na de publicatiedatum. Dat deden ze om  

aan allen, by welke wy verdacht gehouden wierden, hier in niet ter 
goeder trouwe te werk te gaan, overtuigende blyken van de echtheid 
van dit Stuk te doen erlangen, en dus aan hun gelegenheid te geven van 
dit Werk tegen dien prijs, welke voor de Inteekenaren bepaald is, te 
kunnen bekomen.27  

Twijfelaars konden dus zelfs na de verschijningsdatum de editie nog tegen 

intekenprijs kopen. De Does gaf zelfs de bedoeling van een intekenlijst – het werven 

van fondsen voordat de kosten voor het drukken gemaakt worden – op om het 

vertrouwen in tekstgeleerden te herstellen. Na de ontmaskering van Kolijn in 1777 

was de betrouwbaarheid van oude teksten die het licht van de openbaarheid betraden 

immers minder dan ooit vanzelfsprekend. 

 Zo zette de editie die Clignett en Steenwinkel van de Spiegel historiael 

maakten Maerlant bij in de kast met de belangrijkste werken voor de 

volkstaalfilologie. Hun dialoog met vroeger editiewerk zorgde ervoor dat niet meer 

enkel Melis Stoke de kern van de middeleeuwse Nederlandsche Letterkunde 

uitmaakte en bovendien slaagden zij erin het vertrouwen in tekstedities na de affaire-

                                                 
26 Clignett wordt in dit voorbericht niet als bezitter genoemd, maar dat blijkt wel uit de ‘Voorrede’: ‘[..] 
wy vonden op eene naamlijst van Boeken, welke in Gend verkocht zouden worden, een oud 
Handschrift op perkament, dat ten tytel voerde Spiegel Historiael of Rijmkronijk. Hier op maakte de 
eerstgenoemde Uitgever terstond zijn werk, om dit Handschrift door inkoop machtig te worden, het 
welke hem gelukte, en het zelve thands in eigendom bezit’ (Clignett en Steenwinkel, Spiegel historiael, 
xi). 
27 De Does Pz., ‘Bericht’, iii. 
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Kolijn te herstellen. Maerlant zou zo die Kolijn doen vergeten, maar zou ook al snel 

zelfs Stoke overvleugelen. 

Historie en taalkunde in de Leidse Maatschappij 

Het oude in de editie was het enerzijds; het anderzijds kondigde een nieuwe tijd aan. 

Het oude situeerde zich op drie domeinen: in de geleerde discussies, in de geleerde 

netwerken waarlangs handschriften geraadpleegd konden worden en in de spanning 

tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Het nieuwe manifesteerde zich op twee 

terreinen: in kleine veranderingen in het bestaande geleerdennetwerk, maar vooral in 

de verantwoording die de editeurs aan hun werk gaven. De vernieuwde 

verantwoording voor de tekstbezorging is de belangrijkste. Clignett en Steenwinkel 

verantwoordden hun werk expliciet en benoemden het nut van hun editie van de 

wereldkroniek van Maerlant, meteen in de eerste zin van hun voorrede: 

De Rijmkronijk, welke wy thands den letterminnaren aanbieden, is, 
gelijk ieder begrijpt, van eene tweeledige nuttigheid; voor eerst heeft 
zy hare verdiensten, ten opzichte van het geschiedkundige, daar in 
vervat; ten anderen is het een werk voor onze Nederduitsche 
Taalkunde van het grootste aanbelang, en voor alle ware beminnaars 
dezer Wetenschap niet te ontbeeren.28 

Het nut van de editie lag zowel in de historische als in de taalkundige kennis die uit de 

tekst gehaald kan worden, ‘gelijk ieder begrijpt’. Dat hoefde inderdaad niet te 

verbazen. De historische en de taalkundige lessen zijn de twee traditionele 

verantwoordingswijzen voor edities. Nieuw is hier echter dat in één tekst de twee 

gecombineerd worden. De historiael blijkt niet alleen nuttig voor de lessen die uit het 

verleden geleerd kunnen worden, conform het adagium van Cicero en naar analogie 

van Boxhorns opdracht aan de Zeeuwse Staten. Ook blijkt de tekst niet alleen 

voorbeelden van het juiste gebruik van de eigen taal te bevatten, voorbeelden die 

eerder al uit het werk van Vondel en Hooft gehaald werden. Nee, deze editie doet 

beide: het belang van de tekst was tegelijk historisch én taalkundig en hij verdiende 

daarom een editie. 

 Deze combinatie van historisch en taalkundig nut was niet vrijblijvend, de som 

was meer dan de delen. Toch lijkt op het eerste gezicht het historische nut van de 

wereldkroniek aan belang in te boeten tegenover de hooggestemde verwachtingen uit 

vroegere kroniekedities. Clignett en Steenwinkel gaven toe dat na Maerlant ‘mannen 

van verdienste in ons Vaderland, in eene meer beschaafde eeuw, dan die, waar in onze 

Dichter leefde,’ diens historische werk verbeterd hadden. Ondanks de vooruitgang die 

ze met de eeuwen veronderstelden te komen, bleef Maerlants tekst nuttig. De latere, 

meer beschaafde schrijvers hadden immers de geschiedverhalen soms ‘of uit 

                                                 
28 Clignett en Steenwinkel, Spiegel historiael, i. 
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staatkunde, of uit onkunde of andere diergelyke oorzaken’ gewijzigd en ze ‘met meer 

verhevenheid van stijl en hoogdravender uitdrukkingen’ opnieuw verhaald. Oude 

geschiedverhalen daarentegen missen die sier en hebben ‘de geschiedenissen met alle 

eenvoudigheid te boek gesteld’.29 Bovendien beschikten die oudere historieschrijvers 

soms over bronnen die later verloren gegaan zijn. Het nut van Maerlant was dus niet 

gering en school in zijn ouderdom, die garant staat voor zijn onbedorvenheid en 

eenvoud. 

 De historische kant van de dubbele verantwoording is kort; de taalkundige 

veel langer. Toch is de achterliggende gedachte dezelfde, namelijk dat het nut van de 

tekst schuilt in de oude eenvoud. Op taalkundig terrein had die opvatting kennelijk 

meer verdediging nodig. Clignett en Steenwinkel hadden die verdediging al eerder 

ondernomen in een eerdere samenwerking, hun Taalkundige mengelingen, die sinds 

1781 in afleveringen verschenen. De inleiding van die Mengelingen hadden ze aan de 

kwestie gewijd. Daarom wilden ze zich in de editie van de Spiegel historiael ‘niet 

wederom byzonder inlaten, om breedvoerig aantetoonen, dat de kennis der oude 

Nederduitsche Tale, het eenig hulpmiddel is, om goed en zuiver Nederduitsch te 

leeren’.30 Ze deden het niet breedvoerig, maar probeerden niettemin net dat aan te 

tonen: dat de studie van schrijvers uit de vroegste tijden van nut is om in hun eigen 

tijd de taal te zuiveren.  

 Om dat aan te tonen, verdedigden Clignett en Steenwinkel hun 

eenvoudigheidsopvatting tegenover de volgens hen gangbare idee dat oude schrijvers 

het lezen niet waard waren. Ze stelden zich in positie tegenover diegenen die 

beweerden dat ‘dezelve niet anders dan onverstaanbare rabbeltaal behelzen, en die 

lompe en ruwe taal thands, om de meerder juistheid der denkbeelden in deze 

beschaafde tyden, of in het geheel niet, of ten minsten met geen vermaak kan gelezen 

worden.’31  Oude schrijvers moesten volgens Clignett en Steenwinkel wél gelezen 

worden, liefst om meer dan het vermaak alleen. Toch erkenden ze wel dat oude 

literatuur niet vanzelf vermakelijk kon zijn en ze zagen twee problemen: lezers uit hun 

tijd waren te veel gewoon aan vaste taalregels waaraan een schrijver moest 

gehoorzamen en daarnaast begrepen ze niet meer alle woorden uit de oude teksten. 

Die problemen waren echter wel te verhelpen. Met de nodige kennis van de oude taal 

zou die stelling, dat oude schrijvers niet of niet met plezier gelezen worden, ontkracht 

worden. Want  

Zy, die dezen waan voeden, dwalen uit diepe onkunde, niet 
begrypende, dat het meer beschaafde, dat thands in onze uitdrukkingen 
gevonden wordt, voorbrengsels zijn van later uitgedachten, en onzen 
voorouderen onbekende regelen; eene naauwkeurigheid, dierhalven, 

                                                 
29 Ibidem, i-ii. 
30 Ibidem, iii. 
31 Ibidem, v. 
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welke by de Ouden niet gevorderd wordt, en welker schriften buiten 
dezelve volkomen goed zijn. 
Het zijn dierhalven onkundige bedillers, die de werken onzer oude 
Dichters verachten, en veel al uit oorzaak, dat zy dezelve op de meeste 
plaatzen niet meer verstaan, daar hun de kracht en beteekenis van vele 
woorden geheel onbekend is.32 

De lezer in 1784 zou de geldende taalregels niet mogen eisen van de oudste schrijvers 

en zou de oude betekenis van de woorden uit zijn eigen taal moeten leren kennen. Dat 

beroofde de lezer inderdaad van het plezier in de oude literatuur. 

Wy beklagen hen, die in zoo eene diepe onkunde bedolven liggen, 
welke hun berooft van het vermaak om de nagelaten schriften hunner 
eigen voorouderen te kunnen lezen, en de beteekenissen, welke zy aan 
hunne woorden gegeven hebben, te kennen.33 

Clignett en Steenwinkel zagen in hun tijd dus een teveel en een tekort – een teveel aan 

taalregels en een tekort aan historische taalkennis. Bij deze vaststellingen kwam nog 

hun bekommerdheid om de stand van de dichtkunst in hun eigen tijd. Ze stelden de 

‘onopgesierde bevalligheid, levendige en juiste gedachten’ van de oude dichters, hun 

eenvoud kortom, tegenover ‘vele onzer Landgenooten, welke zich den naam van 

Dichter niet gerne betwist zagen’, die ‘noch teekenen van vindingskracht, noch van 

gezond verstand’ laten zien.34 Het teveel aan taalregels en het tekort aan historische 

taalkennis paste met andere woorden in een in de tweede helft van de achttiende eeuw 

in Nederland vaker gehoorde klacht over de eigentijdse poëzie. 35  Historische 

voorbeelden konden nu echter niet meer enkel uit de zeventiende, maar ook uit de 

middelste eeuwen komen. De bijval die de eenvoudige Ossian was immers over heel 

Europa enorm.36 

 De cultuurklacht waarmee Clignett en Steenwinkel de uitgebreide taalkundige 

verdediging van het editeren van een oude tekst begonnen, legde de reden voor de 

geringschatting van de oudste literatuur dus niet bij de oudste schrijvers, maar bij de 

lezers uit hun tijd en hun onkunde.  

De reden, waarom zulke werken den meesten onzer Landgenooten niet 
behagen, is dierhalven niet gelegen in het werk zelve, maar by den 
lezer, die zyne eigen verouderde moedertaal niet meer verstaat; 
verstont hy die, dan zoude hy zulke werken met hetzelfde vermaak, als 

                                                 
32 Ibidem, v-vi. 
33 Ibidem, vii-viii. 
34 Ibidem, viii. 
35 Ook in de kringen waaruit de Maatschappij zou groeien, al ging het daar – met name bij Rijklof 
Michaël van Goens – nog om het literaire verleden van de zeventiende eeuw: W. van den Berg, ‘7 
september 1765: Frans van Lelyveld complimenteert de 17-jarige Rijklof Michaël van Goens met diens 
Vrijmoedige bedenkingen. Vrijmoedig en voorlijk’, in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.) 
Nederlandse literatuur, een geschiedenis (Groningen: Martinus Nijhoff, 1993) 340-345. 
36 Zie inleiding, daarin met name Leerssen, ‘Ossian’. Vergelijk voor het geval van de Nederlandse taal, 
in een ruime opzet: van der Woud, De Bataafse hut, 117-118. 
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de hedendaagsche Franschen hunnen Roman de la Rose, lezen kunnen 
[...]37 

Clignett en Steenwinkel formuleerden hier dus een klacht over een probleem in hun 

eigen tijd, maar meteen ook een oplossing. Lezers moeten gewoon hun eigen taal 

weer leren kennen en ze pleitten voor een historische lectuur van de oudste teksten, 

waarbij een juist begrip van de oude woorden noodzakelijk was. De instrumenten 

voor die remedie waren bekend: edities van die oudste teksten en een historisch 

woordenboek. Maar hoewel ze bekend waren, en zoals hiervoor bleek ook al 

beproefd, moest er volgens Clignett en Steenwinkel nog veel gebeuren op dit vlak:  

Het mangelde onzen Landgenooten, in het algemeen, aan werken van 
dezen aart; want, behalven de voortreffelyke uitgave van den 
Rijmkronijk van Melis Stoke door B. Huydecoper, hebben wy geen een 
werk van eenigen onzer oudste Schryvers, het welk goed en 
onvervalscht door den druk algemeen gemaakt is; wy grypen dus hier 
de gelegenheid aan, om dit gebrek eenigermate te vergoeden, en onzen 
Landgenooten de zuivere taal, stijl en denkwyze hunner eerste 
Schryvers te leeren kennen38 

Een editie – of toch een onvervalste editie, zoals deze na de ongewone 

intekenprocedure van uitgever De Does er gegarandeerd een was – was het geschikte 

middel om die oude, maar nog onbegrepen teksten onder een ruim publiek te 

verspreiden en dat publiek zijn oude en eenvoudige taal weer te leren kennen. Clignett 

en Steenwinkel leverden vormelijk hetzelfde werk af als hun voorgangers-editeurs, 

maar dat wilden ze niet gezegd hebben. Ze verkozen immers het buitenland als hun 

inspiratiebron, wanneer ze verklaarden dat ze het publiek de oude taal leerden 

kennen,39 

waar in wy het voorbeeld van andere Natiën volgen, die om dezelfde 
reden, om welke wy deze Rijmkronijk in het licht geven, de werken 
hunner oude Schryvers door den druk algemeen gemaakt hebben. Hoe 
vele werken van dezen aart heeft men in Duitschland en Vrankrijk niet 
in het licht zien komen? 

Ze hadden zelf inderdaad al de Roman de la Rose van Jean de Meung en Guillaume 

de Lorris genoemd. Die ridderroman was sinds de uitvinding van de boekdrukkunst 

meermaals herdrukt. Een herkenbare tekstbezorger trad al op in 1735: Nicolas Lenglet 

du Fresnoy en Jean-Baptiste Lantin de Damerey drukten toen de tekst af, ‘revu sur 

                                                 
37 Clignett en Steenwinkel, Spiegel historiael, vii-viii. 
38 Ibidem, iv. 
39 Ook Rijklof Michaël van Goens, een van de oprichters van de Leidse Maatschappij, richtte de blik 
naar het buitenland en naar de oudere schrijvers vanuit een bekommernis voor de toestand van de 
Nederlandse taal: G. J. Johannes, De lof der aalbessen. Over (Noord-)Nederlandse literatuurtheorie, 
literatuur en de consequenties van kleinschaligheid 1770-1830, Nederlandse cultuur in Europese 
context. Monografieën en studies 10 (Den Haag: SDU, 1997), 16-17. 
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plusieurs éditions et sur quelques anciens manuscrits’, en voegden er een inleiding, 

noten en een glossarium aan toe. De driedelige editie verscheen datzelfde jaar ook met 

een impressum van drukker Jean-Frédérique Bernard in Amsterdam (en werd in het 

jaar VII (1798-1799) gecorrigeerd nog eens herdrukt in Parijs).40 

Het buitenlandse voorbeeld was voor Clignett en Steenwinkel misschien meer 

geschikt omdat hun rechtvaardiging van het editiewerk eigenlijk anders was dan bij 

hun binnenlandse voorgangers. Zij combineerden wel de bestaande tradities van de 

kroniekeditie en de literaire editie, maar de combinatie van de twee kreeg toch een 

andere betekenis. De kroniek werd, zoals alle kronieken, uitgegeven om de historische 

feiten die het werk bevatte – hoewel het grotendeels niet over de Nederlanden en ook 

niet over Maerlants eigen tijd handelde. Maar nu ook om de taal die chroniqueur 

Maerlant gebruikt had. Het werk van Clignett en Steenwinkel past dus in het 

‘didactisch program’ van achttiende-eeuwse taalkundige editeurs als Van 

Hoogstraten, Vlaming en Huydecoper.41  Niet alleen in hun editie van de Spiegel 

historiael, maar ook in hun Taalkundige mengelingen gebruikten zij immers – zoals 

hun voorgangers – de studie van oudere schrijvers om voorbeelden voor een juist 

taalgebruik te verspreiden. De didactische doelstelling bleef daarbij bij hen dezelfde. 

Maar Clignett en Steenwinkel leenden het middeleeuwse studieobject van de 

kroniekediteurs. Bij hen (en een keer ook al bij Huydecoper) waren de exempla van 

het juiste taalgebruik niet meer te vinden in de zeventiende eeuw, maar in de nog veel 

minder door taalregels bedorven, eenvoudiger dertiende eeuw van Maerlant.  

Dit betekende veel meer dan een accentverschuiving, of louter een 

chronologische uitbreiding van het onderzoeksterrein. De waardering die Clignett en 

Steenwinkel in hun inleiding uitspreken voor Maerlant hield meer in: zij schatten hem 

bijzonder hoog, ook omdat hij een leek was en geen geestelijke, maar vooral omdat 

hij een geleerde was. Wat Maerlant werkelijk onovertroffen maakte, was zijn 

dienstbaarheid aan de medemens en zijn streven naar vooruitgang. Hij vertaalde 

immers de Bijbel, heiligenlevens, de wereldgeschiedenis, de natuurkunde naar de 

volkstaal om dat alles uit te leggen aan zijn Latijnonkundige medeburgers. Maerlant 

stelde met andere woorden zijn geleerdheid altijd ten dienste van anderen, zelfs van 

leken; zijn werken waren altijd onderrichtend en van nut. Clignett en Steenwinkel 

hadden Maerlant dus 

                                                 
40 Dat leert een korte zoektocht door de Catalogue collectif de France en de Short Title Catalogue 
Netherlands. Het gaat om Nicolas Lenglet du Fresnoy, Le roman de la rose, par Guillaume de Lorris & 
Jean de Meun dit Clopinel. Revu sur plusieurs éditions & sur quelques anciens manuscrits. 
Accompagné de plusieurs autres ouvrages, d’une preface historique, de notes & d’un glossaire, 3 dln. 
(Paris: Veuve Pissot, 1735) (en Amsterdam: J.F. Bernard, 1735) en om J.-B. Lantin de Damerey, Le 
Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris, et Jean de Meun, dit Clopinel. Edition faite sur celle de 
Lenglet Dufresnoy, corrigée avec soin, et enrichie de la Dissertation sur les auteurs de l’ouvrage, de 
l’analyse des variantes et du Glossaire publiés en 1737 (Paris: J.B. Fournier / P.N.F. Didot, an VII). 
41 De term is ook hier van Rutten, ‘Vondels ‘volkomen voorbeeldt’’. 
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leeren kennen als iemand, die in een woord verre boven alle zyne 
tijdgenooten verheven was, die in alles blyken gaf van uitstekende 
vermogens van geest, en dezelve ten nutte van zyne evenmenschen met 
eenen onvermoeiden arbeid besteedde. Met de meerdere kennis en 
geleerdheid, welke wy in onzen Maerlant ontdekken, paarde zich 
allerduidelijkst eene ongemeene menschlievenheid, waar door hy met 
eenen onverschrokken moed alles ondernam, het welk hy oordeelde 
zynen Landgenooten ten nutte te kunnen strekken, hy kantte zich ten 
dien einde manmoedig aan tegen de affschuwelyke gewoonte der 
geestelijkheid van zynen tijd, en wilde de leeken niet in die 
onbegrypelyke domheid, waar in zy steeds gehouden wierden, doen 
voortgaan; maar integendeel hen in de mogelijkheid stellen, om die 
plichten, welke ter bereiking van wezenlijk geluk betracht moeten 
worden, te leeren kennen.42 

Maerlant was, moreel gesproken, een verlicht man in de dertiende eeuw, even verlicht 

als Clignett en Steenwinkel wellicht zichzelf zagen. En vooral: meer verlicht dan de 

dichters uit de besloten literaire kringen uit de zeventiende eeuw. Door de combinatie 

van de tradities van de kroniekeditie en de didactische literaire edities kon de 

kroniekvertaler Maerlant dan ook met reden de ‘Vader der oude Nederduitsche 

Dichters’ genoemd blijven worden.43 Dit zoeken naar vaderschap, naar ouderdom, 

naar oorsprong en eenvoud, dit zoeken naar een oorspronkelijke, onbedorven 

literatuur die dicht bij het gewone volk stond was de belangrijkste vernieuwing die de 

Maerlanteditie van Clignett en Steenwinkel aankondigde en die zich in de komende 

decennia zou ontwikkelen tot een nieuwe verhouding tussen tekst, verleden en 

vaderland. 

 De tweede vernieuwing in hun editie brachten Clignett en Steenwinkel slechts 

sporadisch ter sprake, maar die zou even belangrijk worden als de eerste. Het gaat om 

de institutionalisering van de bestaande geleerde netwerken en deze tweede 

vernieuwing werd zo de infrastructuur voor de eerste. De institutionalisering was bij 

het verschijnen van de Maerlanteditie nog maar net begonnen en bestond uit niet veel 

meer dan de oprichting van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in 

Leiden. Dat was gebeurd in 1766, bijna twintig jaar eerder dus, en na een lange 

voorbereidingsperiode onder Leidse studenten. De eerste periode van de Maatschappij 

was er echter een van moeizame bijeenkomsten en weinig initiatieven. De 

Maatschappij was dus wel een vroeg begin van de institutionalisering, maar een 

eerder moeizaam – misschien zelfs een prematuur begin.44 Toch was de belangrijkste 

activiteit van de jonge Maatschappij net wat de historisch-taaldidactische plannen van 

                                                 
42 Clignett en Steenwinkel, Spiegel historiael, xxxi-xxxii. 
43 De titel werd hem volgens de editeurs al door zijn tijdgenoten verleend. Op gezag van Le Long halen 
ze een onbekende dichter aan: ‘JACOB VAN MERLANT, die Vader / Es der Dietscher Dichteren algader’ 
(Le Long, Boekzaal der Nederduytsche Bybels, blz. 158, geciteerd in Ibidem, xxxvii, vergelijk met xii, 
xxix en xxxviii). 
44 Kossmann, Opkomst en voortgang van de Maatschappij. 
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Clignett en Steenwinkel nodig hadden. Van de verschillende domeinen waarin de 

Maatschappij actief was – geschiedenis, taalkunde en letterkunde – werd het meeste 

en vernieuwendste werk op taalkundig vlak verzet, met het redactiewerk dat veel van 

de leden per brief verrichtten voor een verklarend woordenboek. 45  Clignett en 

Steenwinkel konden daar gebruik van maken: 

Vele voorbeelden uit onze oude Schryvers hebben wy ook te danken 
aan het gunstig besluit van de Maatschappy der Nederlandsche 
Letterkunde te Leyden, genomen den 8sten van Hooimaand 1783., 
waar by ons wierd toegestaan, om uit den voorraad, reeds door de 
Maatschappy, tot het vervaardigen van een algemeen omschryvend 
Woordenboek onzer tale, by een verzameld, zoodanige aanteekeningen 
en voorbeelden afteschryven, als wy, tot de uitgave van den Spiegel 
Historiael van Jacob van Maerlant dienstig, in dien voorraad vinden 
zouden.46 

De eerste resultaten van het collectieve werk dat de Maatschappijleden verrichtten 

voor een woordenboek, konden hun diensten dus al bewijzen voor de tekstediteurs 

onder hen. Clignett en Steenwinkel zelf verzorgden in het kader van hun historisch-

taaldidactische programma dus het ene benodigde instrument, een teksteditie, het 

nieuwe netwerk van collega’s werkte intussen aan het andere, het woordenboek. 

Uiteindelijk zouden de twee moeten resulteren in een beter, historisch begrip van de 

eigen taal onder hun ‘Landgenooten’. Het was dan ook niet voor niets dat het titelblad 

van deze volumes van de editie vermeldde dat beide meesters in de rechten ook 

‘Leden van de Maatschappy der Nederl. Letterk. te Leyden’ waren.47  

De institutionele omkadering zou na het verschijnen van de eerste twee delen 

in 1784 en 1785 alleen nog maar belangrijker worden. Zo belangrijk dat institutionele 

veranderingen hun impact hadden op het vlotte verloop van de publicatie. 

Steenwinkel werkte nog voort aan het derde volume, dat pas in 1813, het jaar na zijn 

dood, gepubliceerd werd dankzij de zorgen van Willem Bilderdijk, die optrad namens 

de Tweede Klasse van het Hollandsche Instituut. 48  Het vierde en laatste deel 

verscheen nog veel later, pas in 1849, bezorgd door David Jacob van Lennep en zijn 

zoon Jacob, met commentaren van Joast Hiddes Halbertsma, als laatste publicatie van 

                                                 
45 Ibidem en Rob Tempelaars, ‘‘Mij zinkt de moed bij het zien van de hoeveelheid’. De collectie 
historische taalkunde’, in: B. Dongelmans, et al. (red.) Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ([Amsterdam]: Amsterdam University Press, [1995]) 97-
108. 
46 Clignett en Steenwinkel, Spiegel historiael, lxxi. 
47 Ibidem, titelpag.. 
48 Jan Steenwinkel, Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant. Derde deel, met 
aanteekeningen van Mr. Jan Steenwinkel, Korrespondent van het Hollandsche Instituut van 
Wetenschappen, Letteren, en Schoone kunsten; van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te 
Leyden, enz. Uitgegeven door de Tweede Klasse van het Hollandsche Instituut, dl. 3 (Amsterdam: M.F. 
Pieper & Comp., [1813]). 
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die Tweede Klasse van het (intussen) Koninklijke Instituut.49 De editie van de Spiegel 

historiael overspande dus een hele periode en werd ondernomen door twee van de 

belangrijkste geleerde instituties in de Noordelijke Nederlanden, waarin geleerden als 

een collectief werkten: de Maatschappij en de Tweede Klasse. Het verschijnen van de 

eerste twee delen gebeurde echter nog maar aan het begin van dat proces van 

institutionalisering. 

 De twee vernieuwingen die de editie van Clignett en Steenwinkel 

aankondigden, de institutionalisering en de historisch-taaldidactische verantwoording 

voor het bezorgen van middeleeuwse literatuur, zouden in de volgende decennia nog 

grote ontwikkelingen ondergaan. Dat zou, zoals al bij Clignett en Steenwinkel, vaak 

gebeuren onder aanroeping van buitenlandse voorbeelden. De prille situatie waarin zij 

zich in 1784 nog bevonden is te herkennen in de taalkundige nadruk die de editie 

behield. Het belang van zowel de Maatschappij als van hun eigen werk formuleerden 

de editeurs voornamelijk en het meest uitgebreid als een taalkundig belang: het 

begrijpen van de juiste betekenis van oude woorden, het opstellen van een 

woordenboek, de milde toepassing van latere taalregels. Maar vooral in dat laatste 

inzicht wordt de historische opvatting duidelijk die aan de basis lag van hun 

taalkundige activiteit en die niet naar oervormen van de taal zocht, zoals de Schola 

Hemsterhusiana, maar al genoegen nam met de eenvoud van het Middelnederlands. 

Deze vernieuwing zou in de komende decennia belangrijke consequenties hebben, die 

de kennis van de middeleeuwse volkstaal enorm zou uitbreiden en uiteindelijk die taal 

zou laten samenvallen met de geschiedenis en met het hele volk.  

Die latere ontwikkelingen zijn het onderwerp van de volgende paragrafen en 

ze verliepen volgens twee lijnen. De eerste is een lijn van vernieuwing in de 

infrastructuur: na de Maatschappij zouden nog meer nieuwe organisatievormen 

verschijnen en her en der zouden communicatiekanalen voor geleerden nieuwe of 

vaster omlijnde vormen krijgen. De tweede lijn is er een van inhoudelijke 

vernieuwing: de oude tradities van kroniekedities en literaire edities zouden nog meer 

versmelten en resulteren in een nieuwe aandacht van editeurs voor fictieve teksten uit 

het vroegste vaderlandse verleden. Telkens valt op, zoals ook al bij Clignett en 

Steenwinkel, dat het buitenland door de editeurs als een belangrijker voorbeeld 

genoemd werd dan de binnenlandse voorgeschiedenis van hun tak van geleerdheid. 

Die buitenlandse voorbeelden zullen in de volgende twee paragrafen telkens 

herkenbaar zijn; zij behandelen in algemener opzicht dan hiervoor achtereenvolgens 

de infrastructurele en de inhoudelijke vernieuwingen in het Nederlandse letterkundige 

editievak tussen 1784 en 1838. 

 

                                                 
49 D. J. Van Lennep en J. van Lennep, Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant. 
Vierde deel. Uitgegeven door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, dl. 4 (Amsterdam: G. van Tyen en Zonen, 1849). 

 



EEN MIDDELEEUWSE LIER VOOR DE NATIE 221

 

1819: middeleeuwse fabels, politisering en Duits bezoek 

In het land van de tekstgeleerden voltrokken veranderingen zich traag. De editie van 

Dousa en Spiegel in 1591 had niet meteen een golf aan tekstedities in de volkstaal 

veroorzaakt en net zo leverde ook de editie van Clignett en Steenwinkel in 1784 niet 

onmiddellijk hopen onbekende middeleeuwse literatuur op.  

Wat meer was: die laatste editie zelf kwam, zoals gezegd, niet eens tot een 

goed einde en ze werd onderbroken door de omwentelingen van 1787. Clignett en 

Steenwinkel herstelden hun samenwerking later niet meer. De laatstgenoemde, die 

intussen een vaste plaats had verworven in het gemeentebestuur van Harderwijk en er 

later vrederechter werd, werkte zonder Clignett verder aan het derde deel van de 

Spiegel historiael. Het werd kort na zijn dood in 1813 gepubliceerd, door de 

tussenkomst van Willem Bilderdijk en diens Tweede Klasse van het Koninklijk 

Instituut. Clignett, intussen raadsheer aan het Hooggerechtshof in Den Haag, begon in 

1819 aan een nieuwe reeks tekstedities, onder de titel Bijdragen tot de oude 

Nederlandsche letterkunde. Die zullen hierna uitgebreider aan bod komen en dan zal 

blijken dat Clignett in 1819 het editievak over de revoluties heen tilde, ook al hadden 

hij en vooral Steenwinkel ondervonden dat de pen het niet altijd makkelijk heeft 

wanneer het zwaard wordt bovengehaald.50 

Dat was echter niet noodzakelijk zo. Revoluties aan de horizon weerhielden 

bijvoorbeeld Hendrik van Wijn er niet van om oude teksten te bestuderen, waaronder 

ook middeleeuwse literatuur. Op een voorzichtige manier nam hij zo deel aan de 

verkenning van dat veld, die Clignett en Steenwinkel hadden ingezet. Tegelijk zal uit 

Van Wijns werk duidelijk worden dat die verkenning niet betekende dat editeurs hun 

gewoonten lieten varen. Andere editeurs, voornamelijk die van een jongere generatie, 

zullen bewijzen dat er soms toch ook veel veranderde en dat die veranderingen 

werden versneld door bezoek van over de grens. Het langzame eigen ritme van de 

uitbreiding naar de middeleeuwse literatuur en de bijdrage van een buitenlandse 

reiziger resulteerden samen in belangrijke veranderingen op relatief korte tijd. Dat 

alles gebeurde in het jaar 1819. 

Politisering over twee generaties heen (Van Wijn, Clignett en Willems, 1800-

1819) 

Van hoe dichtbij Hendrik van Wijn ook te maken kreeg met de wapenen van de 

revoluties rond 1800, zijn pennenvruchten bewijzen de traagheid van de 

veranderingen in het editievak. Als jongen had Van Wijn, in 1740 geboren in Den 

Haag, in het leger gediend als cadet bij de dragonders. Een ongewoon begin voor een 
                                                 
50 De biografische gegevens van Clignett en Steenwinkel komen uit de in noot, op blz. 208, genoemde 
literatuur. 
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editeur, maar het vervolg is voorbeeldig. Hij studeerde vanaf zijn negentiende rechten 

in Leiden en promoveerde na vijf jaar op een historisch-juridisch werkstuk. De 

studentenvereniging waarbij hij zich had aangesloten zou in 1766 uitgroeien tot de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Daar was hij actief in de geschied- en 

oudheidkunde, maar ook als dichter. De Maatschappij zou hem, als langstlevende 

medeoprichter, nog vaak huldigen. Van Wijn werkte na zijn studie eerst korte tijd als 

advocaat in de hofstad; in 1771 werd hij benoemd tot pensionaris in Den Briel. Daar 

hield hij zich vanzelfsprekend met het bestuur bezig, maar benutte ook uitgebreid de 

toegang die hij zo had tot de archieven van de Brielse vroedschap. Bestuur en 

archiefwerk kwamen samen in Van Wijns grote aandeel bij de feestelijke herdenking 

van de tweehonderdste verjaardag van de inname van Den Briel door de Watergeuzen 

in 1572. In al deze opzichten – als Leids meester in de rechten en medeoprichter van 

de Leidse Maatschappij, als regent en archiefvorser – paste Van Wijn zeer goed in het 

gezelschap van in het bijzonder Huydecoper, maar bij uitbreiding ook alle andere 

antiquarische editeurs. 

 Een traditionele antiquaar bleef Van Wijn ook middenin de revoluties. In 1779 

verhuisde hij als pensionaris van Den Briel naar Gouda, waar hij patriotse 

maatregelen hielp verwezenlijken, totdat hij daarom in 1788 ontslag moest nemen. Na 

de Franse inval in 1795 werd hij verkozen tot lid van de Nationale Vergadering. Hij 

hield zich echter liever bezig met antiquarische studies, in de eerste plaats met de 

Vaderlandsche Historie van de eerder staatsgezinde historicus Jan Wagenaar, waarop 

hij een grote hoeveelheid kleine aanvullingen publiceerde. Zijn definitieve plek, dicht 

bij bestuur en bij de historie, vond Van Wijn in 1802, toen hij tot archivaris van de 

Bataafse Republiek benoemd werd. Grofweg in die jaren, tussen 1800 en 1812, 

publiceerde hij zijn belangrijkste letterkundige werk, dat hij publiceerde als een reeks 

Historische en letterkundige avondstonden en in de afleveringen van zijn Huiszittend 

leeven. Van Wijn verraadt er een belangstelling voor de middeleeuwse literatuur in 

door allerlei berichten over nog ongepubliceerde handschriften, van Reinaert de Vos 

bijvoorbeeld, of van de Dietsche Catoen, de Dietsche Doctrinael of van Maerlants 

Vanden landen van overzee. Van Karel ende Elegast en ook van een dichtwerk van 

Hendrik van Hollant nam hij zelfs een uittreksel op. Het zijn voorbeelden die tonen 

hoe Van Wijn aansloot bij de aanzet die Clignett en Steenwinkel hadden gegeven om 

middeleeuwse teksten ook als dichtwerken te bestuderen. 

Het zijn merkwaardige boekdelen. Dat komt niet alleen door de dialoogvorm 

waarin ze geschreven zijn – de echtelieden Reinout en Aleide voeren een gesprek met 

leermeester Volkhart – maar ook door een schijnbaar defaitisme over de 

mogelijkheden om de middeleeuwse literatuur te bestuderen.51 Van Wijn verkende, 

                                                 
51 Voor de ‘ondergangsstemming’ en ‘lichte melancholie’ in de Avondstonden, zie Buijnsters, 
‘Middelnederlandse literatuur in de 18de eeuw’, 51 en ook Van den Berg, De ontwikkeling van de term 
‘romantisch’ en zijn varianten in Nederland tot 1840 (Assen 1973) 165-168. 

 



EEN MIDDELEEUWSE LIER VOOR DE NATIE 223

zoals Clignett, Steenwinkel en Huydecoper net voor hem ook al deden, het terrein van 

de middeleeuwse literatuur, maar bij hem sloop er wat wanhoop binnen. Hij laat 

Volkhart zijn beide leerlingen bijvoorbeeld vertellen over het Ludwigslied, een loflied 

op de Frankische koning Lodewijk III, die in 881 een overwinning behaalde op de 

Noormannen. Het lied was nog binnen het jaar na die overwinning geschreven en, zo 

onderricht Volkhart, ‘het aanmerklykste is, dat dit Lied in de Frank-Duitsche taale is 

gesteld’.52 Reinout reageert enthousiast, maar Volkhart blijft nuchter. Het handschrift 

van het lied was wel al in de zeventiende eeuw ontdekt, in de ‘eertijds schoone’ Sint-

Amandsabdij van Elnon, halverwege tussen Doornik en Valenciennes, door ‘de 

beroemde MABILLON’,53 de antiquarische maurist die De re diplomatica geschreven 

had. Het was vervolgens in 1727 in druk gebracht door Johann Schilter in zijn 

Thesaurus antiquitatum Teutonicarum. 54  Maar die editie vertrouwt Volkhart niet, 

omdat de lezing van het lied ‘hier en daar, eenigzints zal bedorven zyn’.55 Aleide 

geeft echter niet op: ‘Gun my egter te zeggen, dat dit te bejammeren is’, antwoordt ze 

en ze dringt op een studie van het handschrift zelf aan. ‘Saint-Amand ligt immers zo 

geheel ver niet af! Hebt gy nooit getragt, VOLKHART, daar omtrend eenige 

onderrigtinge te bekoomen?’56 Daarop wordt Volkhart somber: ‘Het zou, misschien, 

te vergeefsch geweest zijn’.57 Het handschrift was immers verloren geraakt. Vroegere 

pogingen om het terug te vinden in de abdij waren vergeefs geweest, de abdij zelf was 

intussen ook opgeheven.58 Volgens Volkhart is het nu dus te laat; zijn tijd is er geen 

meer van de letteren: 

Zy zyn’er geweest, helaas! die zagte tyden van stilte en rust, die 
kweek-saisoenen van konst en weetenschap, in welken de naarstige 
hand van letterminnende Vrienden zig gaarne zou geleend hebben, en 
werkelyk leenen konde, ter naarspooringe en ontdekkinge van dit en 

                                                 
52 Henrik van Wijn, Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der 
Nederlanderen, byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven en van den stand der 
nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden tot aan het begin der zestiende eeuwe, doormengd 
met eene opgaave van hier te lande gevondene maar nog niet beschreevene Romeinsche overblyfzelen 
enz uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde afbeeldingen, te saamengesteld 
door Henrik van Wyn. (Amsterdam: Allart, 1800-1812), dl. 1, 223. 
53 Ibidem. Van Wijn haalde de informatie uit de editie van Schilter (zie noot 53). 
54 Ibidem, dl. 1, 223 noot (b). Van Wijn doelt op Johann Schilter en Johann Georg Scherz, Joannis 
Schilteri Icti olim Argentorati Thesaurus Antiquitatum Tevtonicarum Ecclesiasticarum, Civilium, 
Litterariarum, 3 dln., dl. 2: Monumenta Civilia, Historica, Miscella: Edita, Inedita. Legem Salicam 
novo & gemino conspectu cum Notis. Jus Provinciale Alemannicum denuo e MSS. editum & accurate 
cum aliis collatum Latineque versum. Bella Caroli M. & Ludovici German. cum Barbaris: Epinikio & 
aliis Carminibus vetustis vernaculis celebrata. Tirolis & Winsbeckii Parænetica, &c. Pleraque post 
Schilterum summa cura recensuit, castigavit, emendavit, Jus Provinciale latine vertit, Singula Notis 
plurimis illustravit Joh. Georgius Scherzius (Ulmae: Bartholomaeus, 1727), 2 en 7-19. Daarvan neemt 
Van Wijn ook een fragment (14-19) op en een Nederlandse vertaling, waarop Reinout zegt: ‘Ik danke 
u’: van Wijn, Avondstonden, dl. 1, 228-232 (citaat 231). 
55 van Wijn, Avondstonden, dl. 1, 224. 
56 Ibidem, dl. 1, 224-225. 
57 Ibidem, dl. 1, 225. 
58 Over de betekenisvolle herontdekking van het handschrift in 1837, door niemand minder dan 
Hoffmann von Fallersleben en Jan Frans Willems, zie: Leerssen, ‘Ideeën hebben vleugels’, 4-5. 
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veele andere, niet genoeg bekende en egter wigtige, overblyfzelen der 
vroegere eeuwen, in nabuurige en verder op geleegene Gewesten.59 

Kunst en wetenschap, dus ook de filologie hadden in Volkharts tijd te lijden onder de 

revoluties. Nu beklaagt hij zich erover dat hij en anderen niet méér oude handschriften 

bewaard hebben, vroeger, in die zachte tijden van vrede: 

Zy zyn ’er geweest! en; als waande men, dat zy altoos duuren zouden; 
men heeft verzuimd (ten minste ik belyde in dat geval te zyn) ’er zulk 
een genoegzaam gebruik van te maaken, als de gunstige gelegenheid 
aanboodt. Sedert is het tooneel veranderd. Een voorbeeldelooze oorlog 
is, uit den poel der twisten, onder de Volkeren opgestooven, wiens 
heillooze gevolgen, op verscheiden plaatsen, in Duitschland, de 
Belgien, Frankryk en elders, ook tot de vernielinge of verstrooiïnge 
van zelfs leevenlooze voorwerpen, met naame van onwaardeerbaare 
Handschriften, zig hebben uitgestrekt, en ons afgesneden van de hoop, 
om veelen derzelven ooit weder te aanschouwen.60 

Volkhart verloor hier in zijn wanordelijke tijd dus bijna de hoop voor de oude letteren. 

Maar zijn onderwijzershart niet. Want zelfs uit de revoluties viel een les te leren. Het 

was weliswaar een ‘beklaaglyke les voor het toekomende’,61 maar een les 

die ons, teffens, het oog dient te openen, en te overtuigen van het nut 
en belang, om, zo veel mooglyk en zo spoedig doenlyk, de nog 
aanweezende [Handschriften] naar te spooren, door middel der, zo 
heilryke, drukkunst in het licht te brengen en, langs deezen weg, tegen 
de ongust der volgende tyden te beveiligen.62 

Ook voor Volkhart was het middel tegen de vernietigingen van de tijd de teksteditie. 

Het lijkt voor de lezer die in dit proefschrift tot hier gevorderd is, niet verrassend, 

maar Reinout werd wel opnieuw enthousiast en stemde met zijn meester in: ‘Elk 

minnaar der letteren moet dit met u eens zyn.’63 Later heeft hij duidelijk weer wat 

onderricht nodig voor zijn jeugdige stelligheid: 

Maar de kwaal is oud. Hadden onze Voorouderen dit, by den aanvang 
des Spaanschen Oorlogs, in het werk gesteld, welke schatten zouden 
wy niet bezitten, en hoe veele zaaken zouden wy niet kennen, naar 
welken wy, thans, blindelings tasten!64 

Opnieuw toont Volkhart – en met hem natuurlijk Van Wijn – zich didactisch mild, 

maar vooral op de hoogte van de bestaande antiquarische traditie in het Nederlandse 

                                                 
59 van Wijn, Avondstonden, dl. 1, 225. 
60 Ibidem, dl. 1, 225-226. 
61 Ibidem, dl. 1, 226. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem, dl. 1, 226-227. 
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editievak, bij uitstek in de tijd van de Opstand tegen de Spaanse koning. Volkhart 

antwoordt namelijk: 

Zy waren menschen, als wy. Laaten wy hen doen rusten, die genoeg 
aan ons eigen kwaad hebben! Ik dank, met dit al, veelen van hun, die, 
te midden van dien oorlog, de letteren aankweekten en, somwylen, 
zwaard en pen, ten nutte van het Vaderland, beurtlings bezigden. Denk 
aan VAN DER DOES, Vader en Zoon! denk aan anderen!65 

Janus Dousa, of van der Does, de Leidse oerediteur, was na twee eeuwen dus nog 

steeds een hoopgevend voorbeeld voor tekstgeleerden en even ongeschonden als diens 

voorbeeld bleef hun geloof in de kracht van de drukpers, een geloof dat Marcus van 

Vaernewyck al in 1568 beleden had.66 Bij monde van Volkhart uitte Van Wijn hier 

dus het oude programma van de antiquarische tekstediteurs. In tijden van revolutie 

leek Van Wijn dus misschien wel somber, hij was zijn geloof in de tekstbezorging nog 

niet verloren en hij bleef onverminderd antiquaar. 

Van Wijn zou overigens de rest van zijn lange leven, ook na de revoluties, 

dezelfde antiquaar met wat aandacht voor literatuur blijven. In 1817 bleek dat nog in 

een verhandeling die hij schreef over de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Hij 

bezorgde daarin een gedicht van Willem van Hildegaersberch, de veertiende-eeuwse 

dichter aan het hof van de Hollandse graaf, die soms satirisch maar vaker didactisch-

moraliserend, in de trant van Maerlant, dichtte. Van Hildegaersberchs gedicht 

weerhield Van Wijn er overigens niet van om de rest van zijn verhandeling te vullen 

met de gebruikelijke ‘echte, meest onbekende gedenkstukken’. Het is dit soort werk 

dat Van Wijn daarna, als hoogste archivaris van het land, bleef volhouden. Hij werd in 

die functie bevestigd door de nieuwe koning Willem I, waardoor Van Wijn later ‘de 

schepper van het Algemeen Rijksarchief’ genoemd kon worden.67 Als grijsaard kon 

Van Wijn zijn antiquarische gewoonten zo institutioneel verankeren in het uit de 

revolutionaire rook voortgekomen Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. 

 Andere voorbeelden bevestigen dat er ook in de door het Verdrag van Wenen 

verenigde Nederlanden patronen in de filologie waren die onveranderd bleven. Al in 

1790 had Rhijnvis Feith het verzamelde werk van Jacob Cats opnieuw uitgegeven in 

negentien delen.68 In 1817 verscheen er een editie van Constantijn Huygens’ Latijnse 

De vita propria uit 1677, een editie die de classicus Petrus Hofman Peerlkamp 

verzorgde.69 Van zijn hand waren ook al edities van antieke schrijvers en van de 

                                                 
65 Ibidem, dl. 1, 227. 
66 Zie hiervoor, blz. 107. 
67 De biografische gegevens van Van Wijn zijn terug te vinden in J.C. de Jonge, Van Wijn als geleerde 
en staatsman, 1832 en Brugmans, ‘Wijn, Hendrik van’, in: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.) Nieuw 
Nederlandsch biografisch woordenboek (Leiden: A.W. Sijthoff, 1918) 1487-1490, citaat op 1489.  
68 Rhijnvis Feith, Alle de werken van Jakob Cats, 19 dln. (Te Amsterdam: by Johannes Allart, 1790). 
69 Petrus Hofman Peerlkamp en Adrianus Loosjes, Constantini Hugenii De vita propria sermonum 
inter liberos libri duo primum edidit et annotatione illustravit Petrus Hofman Peerlkamp; Belgicis 
versibus adumbravit Adrianus Loosjes. (Harlemi: Loosjes, 1817) 
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Statenvertaling, maar ook vertalingen van Horatius en een lijst van Nederlandse 

Latijnse dichters verschenen. Een jaar later verscheen van Gerhard Dumbar jun. , 

kleinzoon van de Dumbar met dezelfde voornaam, die de kroniek van Klaas Kolijn 

voor het eerst in druk gebracht had, een lijst van nog onuitgegeven stukken die van 

belang waren voor het schrijven van de geschiedenis van Overijssel. Ook deze 

Dumbar was stadssecretaris van Deventer geworden, na een rechtenstudie – nu eens in 

Utrecht. Als patriot nam hij de wapens op en hij vervulde in rustiger tijden functies in 

het Overijsselse provinciebestuur. Hij was al in 1802 gestorven, maar de Leidse 

Maatschappij, waarvan hij lid was, zorgde nu nog voor een postume uitgave, in haar 

reeks Verhandelingen.70 Dumbar jun. zette met andere woorden het werk van zijn 

grootvader voort, en de intussen incontournable geworden Maatschappij zette op haar 

beurt Dumbars werk voort. De aandacht voor de geschiedenis van de eigen streek en 

voor de literatuur uit de glorierijke zeventiende eeuw bleef dus onverminderd groot. 

Na de publicatie van de eerste boeken van de Spiegel historiael in 1784 en na de 

politieke omwentelingen bleven de historische en de literaire, zelfs de Latijnse, 

tradities in het editievak ongehinderd bestaan, ondanks de uitbreiding naar de 

middeleeuwse letterkunde. 

 

Toch veranderde er wat in 1819. Historische documenten, zeventiende-eeuwse 

klassieken en middeleeuwse literatuur deelden inderdaad in de aandacht van 

antiquarische editeurs. Maar één van de eerste Maerlantediteurs, Jacob Arnold 

Clignett, die dat jaar drieënzestig jaar oud werd, richtte zijn werk steeds meer op 

middeleeuwse fictionele literatuur, op andere teksten dus dan kronieken als die van 

Maerlant. In 1804 al had hij een historisch-taalkundig traktaat geschreven, met daarin 

wat over Maerlants Rijmbijbel, over Der leken spiegel en veel meer over het verband 

tussen het Nederlands en het Duits. Dat deed hij in het voorwoord dat hij toevoegde 

aan de editie van Teuthonista of Duytschlender, 71 een vijftiende-eeuws Nederrijns-

Latijns woordenboek van Gerard van der Schueren, dat nog voor 1800 door Cornelis 

Boonzajer voor de druk was klaargemaakt maar pas door Clignett postuum uitgegeven 

werd.72 In 1819 maakte hij een begin met een nieuwe reeks tekstedities, de Bijdragen 

tot de oude Nederlandsche letterkunde. Daarin stond middeleeuws dichtwerk: De 

oude Hollandsche dronk van Willem van Hildegaersberch, de grafelijke hofdichter 

                                                 
70 Gerhard Dumbar, ‘Verslag van onuitgegeven stukken, betrekkelijk tot de historie van Overijssel’, 
Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, 2 (1818) 83-161 
(Haitsma Mulier en Van der Lem (red.), Repertorium, nr. 149d). Biografische gegevens zijn ontleend 
aan A. J. van der Aa en K. J. R. van Harderwijk, ‘Dumbar (Gerhard)’ Biographisch woordenboek der 
Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in 
ons vaderland hebben vermaard gemaakt (Haarlem: J.J. van Brederode, 1858b) 394-396. 
71 C. Boonzajer en J. A. Clignett, Teuthonista of Duytschlender van Gherard van der Schueren 
(Leyden: Herdingh en du Mortier, 1804) lii (Rijmbijbel) en lix-lxvi (Der leeken spiegel). 
72 van der Aa en van Harderwijk, ‘Clignett’, 473. 
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waarvan ook Van Wijn al werk had bezorgd.73 Diens werk stond nog in de dertiende-

eeuwse didactische traditie van Maerlant.  

Clignett opende zijn nieuwe reeks echter met een werk uit een veel 

ongebruikelijkere traditie, die van de dierenfabels. Hij bezorgde namelijk Esopet, een 

verzameling Middelnederlandse vertalingen van de fabels van Aesopus.74 Hiermee 

gaf hij als eerste een volledig fictief middeleeuws literair werk uit in een 

(bijna-)zelfstandig drukwerk. Hiermee zocht hij ook een middenweg tussen de 

Latijnse fabeltraditie ‘die reikte van Aesopus tot La Fontaine’ en de zoektocht naar 

een soortgelijke traditie buiten de Latijnse cultuurkring, een zoektocht waarvoor Jacob 

Grimm al in 1794 het startschot gegeven had met zijn editie van het volksboek 

Reineke Fuchs.75 Tegelijk voerde Clignett echter ook de oproep uit, die hijzelf nog 

vóór Grimms werk, samen met Steenwinkel had gedaan in hun Maerlanteditie: de 

eigen taal te leren uit oude teksten uit eenvoudiger tijden, zoals de Fransen dat deden 

uit hun Roman de la Rose. Op deze manier tilde Clignett niet alleen het editievak over 

de revoluties heen (wat trouwens ook zijn vroegere co-editeur deed met het derde deel 

van de Spiegel historiael), hij richtte ook als eerste de blik op middeleeuwse literaire 

teksten in de meest strikte zin, op middeleeuwse fictie dus. 

 

De oude Van Wijn werd na de revoluties de hoogste antiquarische ambtenaar van het 

nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, de iets jongere Clignett vulde zijn 

eigen historische taaldidactiek van de eenvoud, daterend van voor de revoluties, aan 

met middeleeuwse fictie. En ook de jongste generatie roerde zich. Een van de 

interessantste vertegenwoordigers van die generatie was de Antwerpenaar Jan Frans 

Willems. Hij was jong, geboren in 1793, midden in de revoluties. Na de oprichting 

van Willems koninkrijk werd hij een enthousiaste verdediger ervan en wilde zich er 

als Zuiderling zijn diensten betonen. Daarvoor gebruikte hij een taaldidactische 

agenda die vergelijkbaar is met die van Clignett en maakte hij later ook tekstedities, 

ook van middeleeuwse fictie. In zijn filologische werk was er echter altijd, anders dan 

bij zijn voorgangers, een uitgesproken politiek aspect herkenbaar. De jongeling 

Willems verdient daarom hier uitgebreide aandacht. 

 Willems was groot geworden in het volste besef van de breuk die de 

omwentelingen betekenden in het verloop van de tijd. De winter voor zijn geboorte in 

1793 was in Parijs koning Lodewijk XVI onthoofd en daarop hadden er republikeinse 

troepen door de Oostenrijkse Nederlanden gemarcheerd; de eerste twintig jaren van 

zijn leven had hij de Napoleontische oorlogen meegemaakt. Tijdens de afwikkeling 

daarvan in 1814 probeerde Willems voor een van de eerste keren zijn dichterspen uit 

                                                 
73 Jacob Arnold Clignett, ‘De oude Hollandsche dronk, S. Geerden Minne’ Bydragen tot de oude 
Nederlandsche letterkunde (‘s-Gravenhage: Thierry en Mensing, 1819a) 381-411. 
74 Jacob Arnold Clignett, ‘Fabelen van Esopus, berĳmd in de XIII. eeuw’ Bydragen tot de oude 
Nederlandsche letterkunde (‘s-Gravenhage: Thierry en Mensing, 1819b) 1-380. 
75 Leerssen, De bronnen van het vaderland, 21-26, citaat op blz. 21. 
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in het Antwerpse genootschap ‘Tot nut der jeugd’. Daar getuigde hij in poëtische 

vorm van de historische breukervaring die die oorlogen teweeg hadden gebracht: de 

herinnering aan de gruwelen die zijn stad had meegemaakt nam hij tot onderwerp van 

een gedicht over De puyn-hoopen rondom Antwerpen. Het gedicht heeft als decor een 

boerenwoning net buiten de stad, of wat ervan overbleef na de Franse verwoestingen: 

Wat is zy nu, helaes! – die woon van Deugd en Vreden?  
Een treurig schrik-beéld van des oórlogs yslykheden.  
Waer is den warmen haerd, het nedrig Boeren-huys,  
En Landmans Zalighêen? ... – begraven onder ’t gruys.76 

De ruïne van de boerderij staat voor de rouw en de weemoed van Antwerpen na de 

Franse Revolutie.77 Het is een verdicht, maar typerend voorbeeld van de schok die, 

zoals in de inleiding op het vorige hoofdstuk bleek, de napoleontische oorlogen in het 

dagelijkse leven hadden veroorzaakt. Het was Willems’ versie van ‘the Romantic 

experience’ van discontinuïteit. 78  Dat voor hem later zelfs een filologische 

continuïteit niet meer vanzelfsprekend zou worden, zal hierna blijken. 

 Ondanks de ervaren breuk was Willems in zijn jonge jaren ook hoopvol, zoals 

uit hetzelfde gedicht blijkt. Zijn hoop werd gewekt door ‘Den langgewenschten Vrêe’, 

nu Napoleon verbannen was naar het eiland Elba ‘in ’t middelandsche zout’,79 en 

school vooral in ‘d’ed’le Poëzy’, die nu ‘Haer’ oude Cyther weêr voór ’t Vaderland 

gestemd’ heeft. Tot overstelpend geluk van de dichter: ‘Myn oog voelt zig een’ traen 

van dankbaerheyd ontspringen / Wyl ik voór d’eerste mael, als Belg, een Lied ga 

zingen.’80 Er was inderdaad een akelige tijd van jakobijnen en van Napoleon geweest, 

maar nu was er het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, een nieuw land  waarvan 

de inwoners ook al Belgen genoemd werden, naar de oude Belgae. Dat wekte 

Willems’ hoop. Dat wordt ook duidelijk in een gedicht dat de jonge Willems een jaar 

later schreef en waarin hij de terugkeer bejubelde van een lading schilderijen die in 

1794 door een Frans regiment weggevoerd waren uit Antwerpse kerken en 

gildenkamers naar het Louvre in Parijs. Met die terugkeer werd het herstel van de 

revolutionaire breuk waarneembaar. Willems eindigde zijn lofdicht op die terugkeer 

met dankbaarheid voor het nieuwe gezag:  

Lang moet ook, tot ons heyl, den goeden Koning leéven  
 Die, doór zyn Staets-beleyd, 

                                                 
76 Jan Frans Willems, De puyn-hoopen rondom Antwerpen of Bespiegeling op het voórledene. Dicht-
schets (Antwerpen: J.-S. Schoesetters, [1814]), 5. 
77 Ik heb het uitgebreider over dit gedicht gehad in Jan Rock, ‘Het geluk van kinderen en letteren. De 
jonge Jan Frans Willems en het literaire historisme voor 1830’, in: L. Jensen en L. Kuitert (red.) Geluk 
in de negentiende eeuw. Eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter 
gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit 
van Amsterdam (Amsterdam: Bert Bakker, 2009b) 206-224, met name 208-210. 
78 Vergelijk met de inleiding op het intermezzo, met literatuurverwijzingen.  
79 Willems, De puyn-hoopen, 3. 
80 Ibidem, 4. 
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Die Schilder-schatten ons wist weder te doen geéven. 
 Hem blyve ons hert gewyd!81 

Willems uit hier een gehechtheid aan zijn koning en diens beleid die hij later nog vaak 

zou herhalen. Koning Willem I genoot immers zijn vertrouwen voor de toekomst. 

Willems beleed in die jaren inderdaad een Groot-Nederlands staatsnationalisme: de 

oude provincies in Noord en Zuid hoorden voortaan één staat te vormen, onder één 

koning.82 

Eén staat en één koning waren echter niet genoeg, er moest ook één taal zijn. 

De nieuwe eenheid tussen Noord en Zuid moest als basis een culturele en daarom ook 

een talige eenheid hebben. In de verscheidenheid die het nieuwe koninkrijk van voor 

1796 met zich meedroeg was die talige eenheid zoek: er was Nederlands, er was 

Frans, daartussen een reeks dialecten en streekvarianten en dan ook nog het Fries. 

Daarom kreeg Willems’ Groot-Nederlandse staatsnationalisme algauw de gestalte van 

een verdediging van het Nederlands als bestuurstaal in de Zuidelijke provincies.  

Zijn wapen in die verdediging van de Nederlandse taal was juist het beoefenen 

van die taal: hij dichtte voort, beoefende de letterkunde en bouwde een 

correspondentienetwerk met gelijkgezinden in Zuid en Noord uit. Het begin van zijn 

strijd was Aen de Belgen, een lange, poëtische uiting van trots op zijn taal uit 1818. In 

het al ter sprake gekomen jaar 1819 begon hij de publicatie van zijn Verhandeling 

over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der 

Nederlanden. 83  In die verhandeling hernam Willems in principe dezelfde literair-

historische opvatting als Clignett, Steenwinkel en de zeventiende-eeuwse 

taaldidactici, de opvatting namelijk dat een goed gebruik van de taal slechts bereikt 

kan worden door de studie van goede voorbeelden. Willems was echter iets coulanter 

inzake de tijd waaruit die voorbeelden moesten komen: ze konden oud en zuiver uit 

de Middeleeuwen, maar evengoed uit latere tijden komen. Het resultaat was wel dat 

hij in zijn betoog steeds meer fragmenten verwerkte van oudere teksten, tot vreugde 

van zijn uitgever, 84  en soms, naar de gewoonte van antiquarische editeurs, ook 

                                                 
81 Jan Frans Willems, ‘Aen Antwerpen op het wederkomen der schilder-stukken’ Toejuyching der 
leden van het Genootschap; Tot nut der jeugd: aen d’Antwerpsche maetschappy der schoone konsten: 
By gelegenheyd van de wederkomst der, aen haer ontroofde, schilder-stukken van de vermaerdste 
meesters der Nederlandsche Schoól (t’Antwerpen: J. S. Schoesetters, [1815]) 10-14, 14 Ook over dit 
gedicht had ik het uitgebreider in Rock, ‘Geluk van kinderen en letteren’, met name 210-211. 
82 Ada Deprez, ‘Volk, natie, taal en staat bij Jan Frans Willems’ Zevende colloquium. Jan Frans 
Willems 1793-1993 (Gent: Contactgroep 19e eeuw. Dr. F.A. Snellaertcomité, 1993) 35-49. Vergelijk 
met van der Horst, ‘Jan Frans Willems. Een Belg die Nederlander wilde zijn, maar geen Hollander’. 
83 Aen de Belgen stond in een los-vast verband tot de Verhandeling en werd nu eens aangekondigd als 
het eerste van de drie delen van de Verhandeling, dan weer afzonderlijk gepubliceerd, zie daarvoor de 
Smedt, De literair-historische activiteit van Willems, 23-25. In navolging van De Smedt bedoel ik met 
de Verhandeling niet Aen de Belgen en ook niet het laatste deel over de spelling, maar eigenlijk het 
middendeel, dat een duidelijke literair-historische trek heeft (de Smedt, De literair-historische activiteit 
van Willems, 23, noot 4). 
84 Voor de vreugde van Willems’ uitgever, Johannes Immerzeel in Rotterdam: de Smedt, De literair-
historische activiteit van Willems, 46.  
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signalementen van nog onuitgegeven handschriften en hun bezitters.85 Willems had 

met die historische aandacht voor de taal echter niet enkel een taaldidactische 

bedoeling, zoals de achttiende-eeuwse editeurs of die van de historiael: hij wilde niet 

alleen een taalzuiverende invloed uitoefenen, maar ook een politiek doel realiseren. 

Willems wilde met zijn Verhandeling de taaleenheid van Noord en Zuid benadrukken, 

de eigen, oude waarde van het Nederlands aantonen en zo eisen voor een Nederlandse 

bestuurstaal, ook in het Zuiden, kracht bijzetten. Willems’ Verhandeling uit 1819 

betekende het begin van diens ‘literair-historische activiteit’ en koppelde aan een 

bekend taalzuiverende agenda ook een politieke.86  

Met datzelfde taalkundig-politieke doel voor ogen bouwde Willems een 

correspondentienetwerk uit. Zowel zijn Aen de Belgen als zijn Verhandeling uit 1819 

waren voor hem een middel om met andere letterheren in briefwisseling te treden. Hij 

verstuurde zijn werk vanuit zijn huis aan de Antwerpse Kaasrui tegelijk in het Zuiden 

en in het Noorden van het nieuwe land. Aen de Belgen bezorgde hij bijvoorbeeld aan 

de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut, via haar lid Jeronimo de Vries.87  

Jeronimo de Vries was niet de minste: hij was Amsterdams stadsambtenaar en 

schoolbestuurder, verder ook auteur van een Proeve eener geschiedenis der 

Nederduitsche dichtkunde (1810), bloemlezer van Joost van den Vondel, 88  en 

numismaat. Willems zette verder ook zijn oudere werk in: zijn lofdicht op de 

teruggekeerde Antwerpse schilderijen uit 1815 herwerkte hij voor de Nederlandsche 

muzen-almanak. Dat deed hij uit welwillendheid voor de Rotterdamse uitgever van 

het tijdschrift, Johannes Immerzeel.89 Die had zich in januari 1819 bij hem gemeld als 

verantwoordelijke voor de Noordelijke intekeningen op zijn Verhandeling en hem 

voorgesteld zijn uitgever boven de Moerdijk te worden.90 Bij Immerzeel zou Willems 

de volgende jaren zonder ophouden de werken van Willem Bilderdijk afnemen. Met 

                                                 
85 De Smedt beschouwt die signalementen van boeken en hun bezitters als ‘faits divers’, als ‘een restant 
van allerlei gegevens die Willems uit de bio-bibliografische repertoria lichtte’ en zelfs als misplaatst: 
‘Dergelijke informatie hoort stricto sensu niet thuis in een literatuurgeschiedenis, wel in een bio-
bibliografisch werk dat diverse factuele gegevens rond leven en werk van allerlei auteurs wenst te 
geven.’ (Ibidem, 92). Ik zou betogen dat die vermeldingen van de handschriften voortkomen uit de 
sinds Kolijn nog steeds geldende epistemologische moeilijkheid van de tekstgeleerdheid: oude teksten 
noemen, laat staan er fragmenten van drukken, kon nog steeds niet zomaar zonder vermelding van de 
oude handschriften. De ‘faits divers’ van de opeenvolgende bezitters moesten dus kennisgarantie 
bieden, die een literatuurgeschiedenis net zozeer nodig had als een bio-bibliografisch werk. Overigens 
valt dat laatste genre-onderscheid voor deze periode, waarin de middeleeuwse literatuurgeschiedenis 
steeds weer hertekend werd door nieuwe vondsten van handschriften, moeilijk te maken. 
86 Voor een uitgebreide voorstelling van de Verhandeling, van zowel de politieke, taalzuiverende als 
literair-historische doelstellingen, van de opbouw en de inhoud, en ook van de weerklank, zie het eerste 
hoofdstuk in Ibidem, 23-127. 
87 Brief van Jan Frans Willems aan Jeronimo de Vries, 21-12-1818. Gepuliceerd in Ada Deprez, 
Brieven van, aan en over Jan Frans Willems (1793-1846), 6 dln., RUG. Werken uitgegeven door de 
Faculteit van de letteren en wijsbegeerte 138, 139, 141, 142, 145 en 146 (Brugge: De Tempel, 1965-
1968), Dl. 3: Teksten 1. 1812-1824, nr. 15. 
88 Jeronimo de Vries, Bloemlezing uit de reijen der treurspelen van Joost van den Vondel (Te 
Amsterdam: bij M. Westerman, 1819).  
89 Deprez, Brieven Willems, nr. 30. 
90 Ibidem, nr. 17. 
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zijn dichterlijke en taalgeleerde werk slaagde Willems er dus in om een letterkring uit 

te bouwen die zich uitstrekte tot heren in de Hollandse steden.  

In Willems’ correspondentie en ook in zijn taalkundige en dichterlijke werk uit 

de jaren rond 1819 was een niet eerder geziene politisering van de filologie te 

herkennen. Vooral in deze beginjaren was dat politieke doel voor Willems het 

belangrijkste en zijn interesse in de oude letterkunde, die bijvoorbeeld Clignett bezig 

hield, was eraan ondergeschikt. Via de Amsterdammer Jeronimo de Vries raakten 

Willems en zijn Verhandeling bekend aan het Koninklijk Instituut en verder ook bij 

de oude Clignett. Die vroeg hem om inlichtingen over een Franse vertaling van de 

fabels van Aesopus, die hij in het verlengde van zijn op til zijnde editie van Esopet 

naspeurde.91 In ruil bood de Noord-Nederlander Willems aan gebruik te maken van 

zijn verzameling excerpten uit oude literatuur, bijvoorbeeld voor het vervolg van zijn 

Verhandeling, wanneer hij daarbij ‘somtyds de probatiën of autoriteit van den eenen 

of anderen ouden vaderland. Schryver’ nodig zou hebben.’92 Willems ging daar niet 

op in, de oude letterkunde was voor hem niet gezaghebbender voor zijn agenda dan de 

eigentijdse literaire productie – althans voorlopig niet. Bewijs daarvoor is de kleine 

handel in oude drukken die Willems opzette met Jeronimo de Vries en met zijn 

uitgever Immerzeel. Met die laatste ruilde hij twee incunabelen met stichtende 

teksten, waarvan Clignett er zelfs een gebruikt had in zijn Maerlanteditie van 1784. 

Zij interesseerden Willems niet, schreef hij aan Immerzeel: ‘Liefst had ik voor 

dezelve gedrukte werken, t’zy poezy of prose.’ Hij kreeg er Bilderdijk voor in ruil.93 

Willems’ reactie op het werk van Clignett is het meest sprekende voorbeeld 

van zijn waardehiërarchie tussen oude letterkunde, moderne letterkunde en politiek. 

Het was namelijk vooral het politieke doel dat hem gelukkig kon maken. Toen koning 

Willem I in 1819 immers besloot het Nederlands in te stellen als de administratieve 

taal in de helft van de Zuidelijke provincies, berichtte hij aan Immerzeel dat hij dat 

‘[e]ene gelukkige tyding’ vond: ‘Myne vreugd is onuytspreeklyk.’94 Het was immers 

een kleine stap in de richting van de talige en nationale eenheid die hij zo wenste. 

Daarnaast bezorgde Willems aan Immerzeel niet enkel incunabelen in ruil voor een 

werk van Bilderdijk, hij vroeg de Rotterdammer eind 1819 ook met aandrang het 

portret van de oude malcontente en dat van Hendrik Tollens, om samen met een 

papieren Feith in zijn huis aan de Kaasrui een opvallend moderne ‘trinité de notre 

Parnasse’ uit te maken.95 De moderne letterkunde won het voorlopig nog van de oude, 

het doel bleef intussen taalpolitiek. Dat zou na 1824, het jaar waarin hij zich op de 

                                                 
91 Ibidem, nr. 33. 
92 Ibidem. 
93 Brief van Willems aan Johannes Immerzeel, 6-7-1819 (hieruit het citaat); Willems aan Immerzeel, 3-
9-1819 en Immerzeel aan Willems, 11-9-1819. Ibidem, nrs. 41 (citaat), 43 en 44. 
94 Willems aan Immerzeel, 3-9-1819. Ibidem, nr. 43. 
95 Willems aan Immerzeel, 10-12-1819. Ibidem, nr. 56. Zie voor de moeizame levering ervan, tot aan 
de dooi van 1820: Deprez, Brieven Willems, nrs. 61, 62 en 67. 
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oude letterkunde toelegde, grondig veranderen; daarna zou Willems, nog meer dan hij 

het al in 1819 was, een gepolitiseerd filoloog worden.96 

Terwijl iemand als Van Wijn in de antiquarische gewoonten volhardde, 

herhaalde Clignett in 1819 in het Noorden dus in de praktijk zijn eigen oude 

historisch-taaldidactische oproep om aandacht te geven aan de eenvoud van de 

middeleeuwse fictie. In het Zuiden moest bij de jonge Willems de interesse in die 

oude letterkunde nog rijpen, maar toch zou hij later het belangrijkste deel van het 

antwoord op Clignetts oproep leveren. Voorlopig ging Willems echter niet verder in 

het bevestigen van het eigentijdse belang dat Clignett aan de oude letteren toekende, 

dan door deze als argument te gebruiken in een in de eerste plaats politieke strijd. 

Een oproep tot ijver en empirie van een buitenlandse vernieuwer (Hoffmann 

von Fallersleben, 1819-1821) 

Willems’ gepolitiseerde interesse in de Nederlandse letterkunde en Clignetts 

historisch-taaldidactische interesse in middeleeuwse fictie sloten elkaar in geen geval 

uit, maar de vonken sprongen voorlopig nog niet over. Dat veranderde met bezoek uit 

het buitenland, eerst van Jacob Grimm, in 1819 opnieuw en met meer effect van 

August Heinrich Hoffmann, zich noemende von Fallersleben.  

In 1811 publiceerde Grimm een open brief ‘Aan kenners en liefhebbers der 

oude Nederlandsche letterkunde en dichtkunst’ in het algemeen-culturele tijdschrift 

Algemeene konst- en letterbode.97 De brief werd gepubliceerd door de bemiddeling 

van de Franekerse hoogleraar in de rechten Hendrik Willem Tydeman, die hem ook 

vertaalde. Grimm was Tydeman al eerder beginnen schrijven omdat zijn brieven aan 

Van Wijn, om nadere inlichtingen over wat er in zijn Avondstonden te lezen was, 

onbeantwoord waren gebleven. In deze open brief nu, vroeg Grimm naar Nederduitse 

varianten van middeleeuwse verhalen die in Duitsland bekend waren. Hij vroeg om 

oude handschriften, maar ook om ‘in den mond van oude lieden nog voorhandene 

                                                 
96 De latere Willems beantwoordt inderdaad steeds vollediger aan het type filoloog uit de A-fase van 
Miroslav Hroch. De politicoloog Hroch herkende bij meerdere kleine naties die in een groter politiek 
staatsverband opgenomen waren – zoals het Vlaanderen (of het Nederlandstalige deel van de Zuidelijke 
provincies van het Verenigd Koninkrijk) van Willems – altijd drie fasen in de natievorming terugkeren: 
een A-, een B- en een C-fase. In de A-fase onstond de eerste belangstelling voor de nationale eigenheid 
in intellectuele kringen, die taal, verleden en andere cultuuraspecten bestudeerde omdat die de natie 
onderscheidden van andere naties. In de latere B- en C-fasen slaagden zij erin hun interesse via 
verschillende media een ruim publiek te doen vinden, meestal door de culturele eigenheid te verbinden 
met politieke eisen. De laatste fase staat voor een nationale massabeweging. Voor een inleiding, met 
nadruk op de culturele-elitefase, zie Leerssen, The cultivation of culture, 10-11. Voor de overgang naar 
een politieke massabeweging in Vlaanderen, zie bijvoorbeeld Louis Vos, ‘Van België naar 
Vlaanderen’, in: K. Deprez en L. Vos (red.) Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780-
2000 (Antwerpen / Baarn: Houtekiet, [1999]) 91-102, 94-95. 
97 Over Grimms open brief: Mathijsen, ‘De Belgische opstand als spelbreker (2002)’, 119 en Leerssen, 
De bronnen van het vaderland, 21-25. 
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volksliederen’.98  De oproep van Grimm bleef onbeantwoord, wel onderhielden de 

Duitser en Tydeman, intussen hoogleraar in Leiden en ook vriend van Bilderdijk, hun 

correspondentie. 

Vanaf 1819 ondernam ook de Duitse filoloog August Heinrich Hoffmann von 

Fallersleben zijn reizen naar de Nederlanden. In 1818 was hij in Bonn gaan studeren, 

op wandelafstand van de grens. Hoffmanns reizen en zijn onderzoek naar de oude 

Nederlandse letterkunde zouden niet alleen resulteren in de Horae belgicae, de reeks 

tekstedities die vanaf 1830 verschenen en in het voorgaande intermezzo voorgesteld 

zijn. Eerder al, in 1821, besprak hij ook De Vier Heemskinderen in zijn editie van 

Otfried. Behalve met edities manifesteerde hij zich ook met een uitgebreide oproep, 

die in hetzelfde jaar 1821 en in 1822 in afleveringen verscheen in de Algemeene 

Konst- en Letterbode, hetzelfde tijdschrift waarin Grimm zijn oproep had gedaan.99 

Hoffmann publiceerde er aan de ene kant een lijst: een overzicht van de Nederlandse 

letterkunde van voor 1500 die hij aangetroffen had in verschillende bibliotheken en 

verzamelingen in de Nederlanden of die hij daar vermoedde. De lijst was ingedeeld 

per literair genre, met telkens de vermelding van reeds bekende handschriften, de 

bibliotheek of de verzamelaar die ze bezat, een korte toelichting over het belang van 

de tekst en in voorkomend geval de eraan gewijde studies en voor handen zijnde 

edities. Meestal waren die edities er echter niet. Daarom formuleerde Hoffmann 

anderzijds ook een ‘Plan’.100 Dat plan was een oproep tot meer ijver en meer empirie 

die gericht was aan de Nederlanders die zijn interesse in de oude letterkunde deelden. 

Daarmee sloot Hoffmann aan bij wat Clignett en Willems in de praktijk al deden. 

Anders dan zij formuleerde hij echter ook een ideaal, een gemeenschappelijk, haast 

ethisch doel. Dat doel zal in de laatste paragraaf aan bod komen; hier bespreek ik eerst 

Hoffmanns methodische oproep, die niet tegen de haren van de Nederlanders in 

streek. Eerst bespreek ik hoe Hoffmann zijn oproep tot ijver en empirie in algemene 

termen formuleerde, vervolgens wat die oproep volgens Hoffmann in de praktijk 

moest inhouden en als derde Hoffmanns manier om zichzelf als een buitenlandse 

vernieuwer te presenteren. 

Het uitgangspunt van Hoffmanns oproep was een beschrijving van de situatie 

waarin de studie van de oude letteren zich bevond. Voorlopig was die studie volgens 

hem niet meer dan een gemeenschappelijke hobby en dat was een probleem. 

Hoffmann zag immers de studie van oudheden ‘in de meeste landen van Europa (met 

eenige uitzonderingen)’ wegkwijnen. Er waren overal wel geleerden te vinden, maar 

zij vonden nauwelijks gehoor bij een onverschillig publiek:  

                                                 
98 Jacob Grimm, ‘Aan kenners en liefhebbers der oude Nederlandsche letterkunde en dichtkunst’, in: 
Algemeene konst- en letterbode, (1811) 327-330, geciteerd in Mathijsen, ‘De Belgische opstand als 
spelbreker (2002)’, 119. 
99 Hoffmann van Fallersleben, ‘Over de Oude Nederlandsche Letterkunde’, Algemeene Konst- en 
Letterbode, (1821) 162-168, 310-315 & 371-377 en Hoffmann van Fallersleben, ‘Vervolg en slot der 
opgave van Oud Hollandsche Dichtwerken’, Algemeene Konst- en Letterbode, (1822) 88. 
100 Hoffmann van Fallersleben, ‘Oude Nederlandsche Letterkunde’, 167. 
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hunne aanprijzingen dier oudheid, waartoe zij zich door grondige 
kundigheden geregtigd hielden en houden mogten, werden of niet 
gehoord of toch bespot of veracht; de slotsom hunner onderzoekingen 
werd niet gekocht. Zoo moest dan deze geheele studie tot liefhebberij 
vervallen: want men kan nergens iets daarmede verdienen, noch eere 
noch brood. 

De geleerde inspanningen brachten dus voor henzelf noch voor het publiek iets op. 

Dat klinkt nog als syndicalisme, maar het had volgens Hoffmann ook zijn effect op de 

studie: ‘Zoo is het helaas! ook in Holland het geval geweest. Sedert meer dan eene 

eeuw noemt men deze studie Liefhebberij, en al, wat van dien aard ten voorschijn 

kwam, droeg ook het kenmerk daarvan.’ Hoffmann was niet mals: de Hollandse 

studie van de oudheden werd niet alleen beoefend door amateurs, ze had ook dat 

niveau.  

Aan die situatie van geliefhebber in de oude letteren moest iets gedaan 

worden. Hoffmann stelde een dubbele weg voor: een weg van ijver en empirie. Het 

klonk eenvoudig: ‘Liefhebberij behoort tot elke letteroefening, maar ook nog iets 

meer; en tot de studie der Oudheid vooral, geheugen, gevoel, scherpzinnigheid, 

volhardende vlijt, naauwkeurigheid en ijver.’101 De liefhebber moest vooral harder 

gaan werken. Het motto van zijn open brief is daarin ondubbelzinnig: 

Wanneer het in een oud gedicht van dat edele lant van Cockaengen of 
het Luilekkerland aldaar heet: 
 Wie daar lancst slaept, die wint meest! 
Zoo is dit wel een aardig kindersprookje, maar ook slechts voor 
kinders en grijsaards; mannen moeten werken en iets voor den dag 
brengen.102  

Hoffmanns oproep tot zijn Hollandse studiegenoten was er een tot ijver, vooral dan bij 

het bekend maken van meer materiaal. ‘Immers hoe weinig is ‘er nog bekend? Geen 

twaalfde van den geheelen schat is openlijk bekend geworden, en nog daarbij niet 

altijd op de beste wijze.’ Er was dus nog genoeg te doen. De tweede weg was die van 

nauwkeurigheid en oorspronkelijk onderzoek, van goede empirische studie kortom. 

Want ‘tot een grondig oordeel behoort ook,’ behalve ijver, ‘dat men zelf inziet en 

grondig en wel onderzoekt; – het ware te wenschen, dat dit spoedig mogt plaats 

hebben, opdat het eeuwig nuttelooze napraten eens een einde hadde.’103  IJver en 

gedegen empirisch onderzoek – wetenschappelijk sérieux kortom.  

Wetenschappelijkheid was het doel van die dubbele weg die van het 

hobbyisme vandaan ging. Want, zo geloofde Hoffmann, ooit ‘moet en zal nog eens 

het tijdstip komen, waar ook hier de Oud Vaderlandsche studien naast Grieksche en 

                                                 
101 Ibidem, 163. 
102 Ibidem, 162. 
103 Ibidem, 163-164. 
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Latijnsche geleerdheid eene plaats in het Rijk der Wetenschappen zullen innemen’.104 

Empirische ijver zou de oude Nederlandse letterkunde van amateurs redden en haar 

het ‘Rijk der Wetenschappen’ binnenleiden. Wat er aan het werk van de liefhebbers 

zonder wetenschappelijk sérieux schortte, was volgens Hoffmann immers duidelijk: 

zij vervallen ‘zoo dikwijls tot beuzelarij’.105 Hiermee gebruikte hij, zonder het zelf te 

benoemen, de term die Petrus Scriverius altijd gebruikt had voor het te bestrijden 

kwaad. Scriverius zette er alle antiquarische wapens tegen in. Hoffmann nam 

genoegen met de studie van enkel teksten, maar dan op een wetenschappelijke manier. 

Hij wilde immers de status van de klassieke filologie bereiken, die waar Scriverius 

wél in bedreven was geweest.  

 Wat wilde Hoffmann in de praktijk bereiken? Hij was zelf alvast begonnen 

met verkenningen. Zijn eigen werk moest immers de eerste stap worden:  

opdat de pogingen van enkele personen meer een bepaald doel en 
gelukkiger uitslag mogen erlangen, is het volstrekt noodzakelijk eerst 
het geheele veld te overzien. En hiermede houde ik mij reeds sedert 
eenigen tijd bezig, vooral sedert mijn aangenaam en leerrijk verblijf te 
Leyden.106  

Hoffmann wilde een werk maken waarin een overzicht gegeven werd van wat er al 

geweten was – nog geen twaalfde, schatte hij – van de oudste Nederlandse letteren. 

Dat werk was echter niet makkelijk voor een man alleen: ‘[h]oe wenschelijk zulk een 

werk ook mag zijn, zoo groot zijn toch ook de zwarigheden daarin.’107 Vandaar zijn 

oproep in de Algemeene konst- en letterbode, in de hoop correcties en bericht over 

nog veel meer te ontvangen. Daarbij had hij zeer concrete wensen:  

Van de mij onbekende Handschriften wenschte ik te kennen: 1) den 
inhoud, 2) of zij op perkament of papier zijn, 3) de Eeuw, waartoe zij 
behooren, 4) het getal van bladen of bladzijden, 5) het formaat, 6) 
begin en einde, 7) de bezitters, en wel diplomatisch naauwkeurig en 
duidelijk geschreven.108 

Een duidelijk geschreven brief, beschrijvingen van perkamenten bezittingen, een 

samenvatting van eeuwenoude inhoud waren Hoffmann van nut voor het overzicht 

zijn plan, de eerste stap naar de verwetenschappelijking. Het was dus met papier en 

pen, tussen brief en boekenplank en met empirische ijver dat een wetenschappelijke 

studie van de oude Nederlandse letterkunde moest ontstaan. 

 Wie moest zich door deze instructies aangesproken voelen? Voor de 

uitvoering van zijn plan waren mededelingen van iedereen welkom,  

                                                 
104 Ibidem, 163. 
105 Ibidem. 
106 Ibidem, 165. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem, 166. 
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maar vooral neem ik de toevlugt tot de vriendelijkheid der Heeren: 

Ackersdyk, te Rotterdam.  

Bilderdyk, te Leyden. Scheltema, te Utrecht. 

Clarisse, aldaar. Schrant, te Gent. 

Clignett, in ’s Hage. Siegenbeek, te Leyden. 

Dumbeck, te Leuven. Simons, te Utrecht. 

van Hasselt, te Arnhem. Tydeman, te Leyden. 

Haug, te Delft. Visscher, te Brussel. 

Hoekstra, te Leuven. de Vries, te Amsterdam. 

Halbertsma, te Deventer. de Vries, te Haarlem. 

van Hulthem, te Brussel. Wassenbergh, te Franeker. 

Hoeufft, te Breda. Weiland, te Rotterdam. 

de Jonge, in ’s Hage. Westendorp, te Losdorp, in  

Kemper, te Leyden. Groningerland. 

van Kampen, aldaar. van Wijn, in ’s Hage. 

Kinker, te Luik. Willems, te Antwerpen. 

Lulofs, te Groningen. Ypey, te Groningen.109 

 

Het kon haast niet stil blijven wanneer deze heren hun eigen naam in de Algemeene 

konst- en letterbode zagen verschijnen; en Hoffmann wist wie hij bij naam noemde. 

Behalve de in hetzelfde jaar als hijzelf actieve Clignett en Willems, nam hij immers 

ook de oude Van Wijn in zijn lijst op, die in zijn Avondstonden toch had laten zien 

zelfs iets over het Ludwigslied te weten. Verder noemde hij de verzamelaar Clarisse, 

van wie in het volgende hoofdstuk zal blijken dat hij geen onbelangrijke bijdrage deed 

aan de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Van die 

andere belangrijke editeursinstelling, de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut, 

noemde Hoffmann voorzitter Bilderdijk en diens vrienden Hendrik W. Tydeman, ook 

correspondent van Grimm, en Halbertsma. Verder ook een bende hoogleraren in het 

hele Verenigde Koninkrijk: Simons en Siegenbeek, bij wie hij op bezoek was 

geweest,110 en verder Lulofs, Kinker, Schrant, Ypey, Hoekstra en Visscher. En tot slot 

verwachtte Hoffmann kennelijk ook veel van verzamelaars als van Hulthem.111 De 

lijst geeft een indruk van wie er volgens Hoffmann zou moeten figureren in de met 

hard werk op te bouwen oudletterkundige tak van wetenschap. Die tak besloeg de 

Nederlanden bijna geheel, de Noordelijke en de Zuidelijke gelijk, van Gent tot 

Deventer en van Franeker tot Luik.  

 Van één man uit de lijst verwachtte Hoffmann bijzonder veel: Willem 

Bilderdijk. Bilderdijk vormde ronduit het voorbeeld voor zijn plan, ‘als de grondigste 

en diepste kenner zijner Moedertaal, zonder nog zijne verdiensten als Dichter, 
                                                 
109 Ibidem. 
110 Brinkman, ‘Hoffmann and Dutch Medieval Folksong’, 262-263. 
111 Van wie Hoffmann toen nog niet de grootste bijdrage gezien had: zie Jan Pauwels, ‘Private To 
Public: Book Collecting and Philology in Early-Independent Belgium (1830-1880)’Idem 271-285. 
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Regtsgeleerde en Letterkundige te rekenen.’ 112  De indrukwekkende figuur van 

Bilderdijk moest de contouren van het vak in ontwikkeling aangeven, in de eerste 

plaats door de grammaticale of taalkundige werken die hij in voorbereiding had. 

Hoopvol verwachtte Hoffmann ‘deze winter zijne Geslachtlijst der Naamwoorden 

[...], een werk, aan uitgebreidheid en taalkunde al het vroegere van dien aard verre 

weg overtreffende’ – dus ook de woordenlijst die in opeenvolgende edities door de 

editeurs-taalkundigen Van Hoogstraten en Vlaming verzorgd waren. Hij deed 

Bilderdijk zelfs een suggestie voor een volgend werk, een historische grammatica: 

De studie der oude Letterkunde zou door hem op een’ hoogen trap van 
volmaking gebragt worden, wanneer hij zich mogt willen verledigen, 
eene op de Geschiedenis rustende Spraakkunst te geven, met 
vergelijking van alle, deels nog levende tongvallen; – en daartoe 
hebben hem lange jaren, de werkzaamheid, groote belezenheid en 
studie der Handschriften, met derzelver vergelijking, in staat gesteld.  

Niet alleen in zijn taalkundige werk diende Bilderdijk als voorbeeld, ook in wat hij al 

verricht had voor de tekstbezorging van Maerlant. Ook daarvoor waren Hoffmanns 

verwachtingen hooggespannen: 

Alsdan zou ‘er nog te wenschen overig blijven, dat zijne pogingen voor 
Maerlant, het eigenhandige afschrijven en vergelijken van 
verscheidene Handschriften van denzelven, en de verbetering van den 
tekst niet te vergeefs ware geweest, en dat wij dus eene 
oordeelkundige, volledige uitgave van Maerlant, met taal- en 
geschiedkundige aanmerkingen, letterkundigen toestel en een uitvoerig 
Register, mogten erlangen! De Rijmbijbel en de Bestiaris liggen bijna 
reeds voor den druk gereed.  

Bilderdijks afschriften van nog ongedrukte werken van Maerlant en vooral ook zijn 

commentaren daarop zouden volgens Hoffmann in druk moeten verschijnen. 

Hoffmann pleitte dus tegelijk voor het editeren van nog ongedrukte handschriften, en 

voor het meedelen van op de werktafel liggende commentaren van de geleerden. 

Bilderdijk, die veelbelovend was in de geleerde genres die hij zou beoefenen, moest 

dus ook nog eens werk maken van de openbare beschikbaarheid van zijn kennis. 

Daarom noemde Hoffmann met onverminderd veel verwachtingen ook nog 

Bilderdijks op til zijnde Taal- en dichtkundige verscheidenheden. Hoffmann zag dus 

ook bij de door hem bewonderde Bilderdijk nog het vele werk dat nog wachtte. ‘En 

daartoe wenschen wij hem lust en volharding, wenschen vooral, dat de eigenaars van 

Handschriften van Maerlant hem dezelve tot dit edele doel mogen verstrekken.’113 

Hoffmann stelde Bilderdijk dus als voorbeeld voor zijn landgenoten. 

                                                 
112 Hoffmann van Fallersleben, ‘Oude Nederlandsche Letterkunde’, 165. 
113 Ibidem. 
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Hoffmann was duidelijk in wat hij van wie verwachtte. Maar was zijn oproep 

eigenlijk wel nodig? Clignett en Willems deden toch geen verkeerd werk? Daarin was 

hij duidelijk: ‘wie zou de verdiensten van enkele mannen in onze dagen miskennen? 

Wie zou niet gaarne met blijdschap erkennen, wat zij gedaan hebben, schoon nog het 

een en ander onvoldoende was!’114  Hoffmann noemde inderdaad ook Clignett bij 

naam, met zijn in 1819 gepubliceerde Bijdragen tot de oude Nederlandsche 

Letterkunde, ‘waarvan wij nog vele voortzettingen met dezelfde grondige, en waarlijk 

wetenschappelijke behandeling met verlangen te gemoet zien.’115 In het bijzonder van 

de teksten van Willem van Hildegaersberch wilde Hoffmann meer bezorgd zien: ‘De 

Heer Clignett wordt dus ten vriendelijkste verzocht, in het eerstvolgende Deel van de 

Werken der Maatschappij van Nederl. Letterk., waarvan hij Medelid is, of elders, den 

inhoud uitvoerig medetedeelen met nog meer proeven uit het Werk.’ 116  De oude 

Clignett, lid van het Hooggerechtshof, kreeg kortom van voetreiziger Hoffmann een 

doe-zo-voort. Want inderdaad, ‘ontijdige lof doet geen nut’.117 

Boekverzamelaars daarentegen konden leren van Clignetts streven naar 

beschikbaarheid van de oude letterkunde. Zo was er de collectie van de ‘onvermoeide’ 

Van Wijn bijvoorbeeld, die ‘sedert eene lange reeks van jaren, in dit vak gewerkt, vele 

gedenkstukken uitgevorscht, menige zelf overgeschreven, ja zelfs van den ondergang 

gered’ heeft, en uit wiens Avondstonden en Huiszittend leven Hoffmann vaak 

vermeldingen en opmerkingen overnam. Van Wijns verzamelaar moest, zo geloofde 

Hoffmann, ‘de rijkste Boekerij van een’ bijzonder burger’ zijn. 

En daarom ware het ook hartelijk te wenschen, dat de waardige bezitter 
het gedeelte daarvan, ’t welk de oude taal betreft, onverdeeld onder de 
heilige voorwaarde, van daarvan vrij gebruik te maken, aan eene of 
andere Bibliotheek hier te lande mogt nalaten, en wel liefst aan 
diegene, welke reeds het gewigtigste van dien aard in zich bevat.118 

Zulk een collectie moest ‘onverdeeld’ openbaar toegankelijk gesteld worden in een 

bibliotheek. De instelling waaraan hij dacht was waarschijnlijk de door hemzelf met 

veel succes geraadpleegde collectie van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde in Leiden. Het was inderdaad daar dat de vereiste openbaarheid van 

studie in de Nederlanden al het meest in de door Hoffmann gewenste richting ging – 

zoals Clignett en Steenwinkel al in 1784 getuigd hadden bij hun Maerlanteditie. 

 Een voorbeeld van hoe het, in tegenstelling tot de Maatschappijbibliotheek, 

niét moest, bood de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Hoewel Haagse 

bewindslieden al van bij de stichting van de (eerst) Nationale Bibliotheek in 1798 

                                                 
114 Ibidem, 164-165. 
115 Ibidem, 164. 
116 Ibidem, 315. 
117 Ibidem, 164. 
118 Ibidem. 
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spraken in termen van beschaving en toegankelijkheid,119 had Hoffmann er slechte 

ervaringen. Van de Lancelot bijvoorbeeld was het bestaan hem bekend, maar meer 

dan dat kon Hoffmann in de bibliotheek niet achterhalen: ‘Het is mij gelukt, bij een 

dikwijls herhaald bezoek der Kon. Bibliotheek, nadere berigten van dit groote 

Handschrift optedoen; doch bij de gestrenge wetten der Bibliotheek werd het mij niet 

vergund, uitvoerige uittreksels te maken.’ 120  Nog minder geluk had hij bij een 

handschrift van Karel ende Elegast, dat hij niet eens te zien kreeg, zelfs na herhaalde 

verzoeken. ‘Misschien’, besloot hij dan maar, ‘is het nog in Duitschland 

voorhanden’. 121  De vanzelfsprekendheid waarmee hij handschriften van de 

Maatschappij of uit Duitse bibliotheken kon vermelden staat in opvallend contrast met 

de geuite ergernis over de koninklijke verzameling. 

 Dit ene voorbeeld nam niet weg dat Hoffmann erkende dat er toch al wat 

gebeurd was op het vlak van empirische ijver in de Nederlanden. Hoewel hij duidelijk 

een vernieuwer wilde zijn met zijn oproep en hoewel zijn formuleringen soms niet 

mals zijn, stelde Hoffmann zich soms ook bescheiden op. Dat was misschien strategie, 

maar het hield zeker in dat hij de bestaande tradities in het Nederlandse editievak 

erkende. Bilderdijk, Clignett en de Leidse Maatschappij kwamen al langs, maar 

Hoffmann ging nog verder terug in de tijd. Ook de taalkundige editeur Huydecoper 

‘sloeg een’ goeden weg in; hij schepte uit de bronnen zelven en bezat taalkennis en 

zakelijke kundigheden genoeg’. Hij ging volgens Hoffmann met kennis van zaken én 

empirisch te werk, zodat zijn studies over Melis Stoke en Joost van den Vondel ‘lang 

niet overtroffen’ en ‘voortreffelijk’ waren. Daarnaast erkende de Duitser ook de nog 

oudere traditie van de historische en rechtsgeleerde tekststudies; of in zijn eigen 

woorden:  

het is niet alleen de poëzij, die ik op deze wijze letterkundig wenschte 
te zien opgeteekend, maar ook Geschiedenis en Regtsgeleerde 
Oudheden. De laatste maken onder de Gedenkstukken onzer vroegere 
Eeuwen, vooral in Holland eene zeer schitterende vertooning.122  

Hoffmann is hierover veel minder uitgebreid, de algemene bewoordingen waarvan hij 

zich bedient, doen vermoeden dat hij dit veld van (rechts)historische teksten slechts 

behoedzaam betrad. Die traditie was dan ook veel ouder dan die waarin Huydecoper 

figureerde; ze ging terug tot zeventiende-eeuwse Leidse rechtsgeleerden als Scriverius 

en Paullus Merula. Sprekend over dit soort teksten bekroop Hoffmann dan ook enige 

twijfel; hij bracht ze  

                                                 
119 N.C.F. Van Sas, ‘Barbarisme of beschaving. Rondom de stichting van een Nationale Bibliotheek in 
1789’ De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2004a) 359-372, 366-367. 
120 Hoffmann van Fallersleben, ‘Oude Nederlandsche Letterkunde’, 311. 
121 Ibidem, 312. 
122 Ibidem, 166. 
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slechts voorlopig onder den kring van mijn Letterkundig overzicht, 
want bij gebrek aan kennis en ondersteuning en bij mijne slechte 
uitzigten op een langer verblijf hier te lande, zullen de zwarigheden 
misschien wel te groot zijn, om spoedig, of zelfs in ’t geheel ooit dit 
Plan uittevoeren.123  

Het is duidelijk dat ook rechtsdocumenten en historische teksten het voorwerp konden 

zijn van ‘letterkundige’ belangstelling. In zijn lijst figureerden in ieder geval de 

historische teksten – met Noydekijn, Maerlant, Stoke en Nicolaas de Clerc – samen 

met didactische gedichten na de middeleeuwse poëzie. Hoffmanns aandacht voor de 

middeleeuwse poëzie voegde zich dus bij de aandacht van Nederlandse editeurs die 

kort tevoren werk verricht hadden, maar evenzeer bij het werk dat sinds de 

zeventiende eeuw over de Hollandse grafelijke geschiedenis verricht was. Beide 

tradities, die vooral bij Clignett in zijn edities van de Spiegel historiael en Esopet 

verenigd werden, kwamen ook in Hoffmanns ijver voor een wetenschappelijke 

Nederlandse letterkunde onder één dak. 

Clignett en Steenwinkel hadden in 1784 niet op de bestaande traditie van 

tekstedities gewezen, enkel op het voorbeeld van de Duitse en Franse buitenlanden; de 

buitenlander Hoffmann wees nu wél expliciet op die Nederlandse traditie. Dat maakte 

dat de strategie van de laatstgenoemde niet zomaar die van de vernieuwer was, maar 

preciezer die van een buitenlandse vernieuwer. Hij laveerde niet alleen tussen het 

erkennen van de traditie en het voorstellen van vernieuwingen; hij bewoog zich 

tegelijk heen en weer tussen de Nederlandse en de Duitse situatie. De traditie die hij 

daarbij erkende was inderdaad een binnenlandse: Hoffmann bewijst zijn bekendheid 

in de bestaande geleerdenkringen en toont zijn trouw aan Bilderdijk. De 

vernieuwingen daarentegen zijn Duits: hij gebruikt voorbeelden uit Duitstalige 

tijdschriften, zoals het Deutsches Museum, en erkent het gezag van ‘de 

gedenkwaardige woorden van mijnen vriend Jakob Grimm’, die hij aan het eind van 

zijn oproep uitvoerig citeert.124 In de woorden van Grimm stelde Hoffmann meer dan 

alleen een empirisch-wetenschappelijke methode voor de tekstbezorging aan de 

Nederlanden voor: ook een nieuw, nationaal ideaal. Die woorden zijn terug te vinden 

aan het eind van dit hoofdstuk. 

Voorlopig mag duidelijk zijn dat Hoffmann erin slaagde Grimms oproep tot 

een studie van de oude Duitse, of Nederlandse letterkunde bevallig te combineren met 

de bestaande Nederlandse traditie en zo op te roepen tot het bedrijven van een 

Nederlandse letterkundige wetenschap. Zonder veel tegenstand te verwachten tegen 

zijn plan, dat evenzeer als een Duitse bemoeienis opgevat zou kunnen worden, begon 

hij alvast zelf aan de beoefening van die Nederlandse letterkunde. Want hij had een 

overtuiging: ‘Werden mijne wenschen eenigermate vervuld, zoo kan het niet missen, 

                                                 
123 Ibidem, 167. 
124 Ibidem. 
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of ik zou een zeer bruikbaar werk, zoowel voor Duitschland als Holland, leveren.’125 

Hoffmann dacht als buitenlandse vernieuwer inderdaad evenzeer Duitsland als de 

Nederlanden te dienen.  

 Zo was de situatie in het Nederlandse editievak dus in 1819: Van Wijn was de 

mijmerende oude archivaris, Clignett de kenner van middeleeuwse fabels, Willems de 

gepolitiseerde jeugd, Hoffmann de buitenlandse vernieuwer en Grimm de stem achter 

het doek. Bilderdijk zelf zal pas in het volgende hoofdstuk spreken. 

 

 

Geen huiszittend leven  

Instituten en publicatiereeksen voor en na 1830 

Wat gebeurde er na de open brief die Hoffmann von Fallersleben liet verschijnen in 

de Algemeene konst- en letterbode in 1821 en 1822? Op het eerste gezicht zetten de 

Nederlandse editeurs hun lopende engagementen verder, hetzij in de geest van 

Clignett en Steenwinkel hetzij volgens de oudere tradities. Maar hier en daar 

verschenen in de jaren 1820 ook enkele nieuwigheden, niet toevallig van enkele 

geleerden die Hoffmann persoonlijk ontmoet had tijdens zijn reizen. Die 

nieuwigheden waren enerzijds instituten, die in het editievak de Leidse Maatschappij 

vervoegden, en anderzijds publicatiereeksen en tijdschriften als kanalen voor de 

verspreiding van het aan die instituten verrichte editiewerk. Een nieuwkomer als 

Willems legde dan ook, zoals zal blijken, contact met die instituten en kanalen. 

 Aanvankelijk verschoof er niet zo heel veel, al werd er wel veel werk verricht. 

Er verschenen nog steeds uitgebreide edities van zeventiende-eeuwse dichters. Net 

zoals Clignett en Steenwinkel in hun Maerlanteditie ertoe opriepen werk te maken van 

een woordenboek om de taal van de oudste schrijvers te begrijpen en na enkele 

decennia ook een oud woordenboek uit te geven, zo gebeurde dat voor zeventiende-

eeuwse dichters. In 1820 gaf de Friese taalgeleerde Ecco Epkema de verzamelde 

gedichten van de eveneens Friese predikant Gysbert Japicx uit, in 1824 volgde daarop 

een woordenboek op Japicx’ werk.126 Hetzelfde gebeurde in 1823 met de gedichten 

van Hooft, uitgegeven door Bilderdijk: in 1825 verscheen daar een Uitlegkundig 

woordenboek bij door Adam Simons.127 Verder maakte Daniel Hooft een bloemlezing 

                                                 
125 Ibidem, 166. 
126 E. Epkema, Berigt aangaande eene nieuwe, met de meeste naauwkeurigheid bezorgde uitgave der 
rijm- en andere werken van den Frieschen hoofd-dichter Gijsbert Japiks ([Leeuwarden: Joh. Proost], 
1820) en Ecco Epkema, Woordenboek op de Gedichten en verdere geschriften van Gysbert Japicx 
(Leeuwarden, 1824). 
127 W. Bilderdijk, P. C. Hoofts Gedichten, met ophelderende aanteekeningen (Leyden: L. Herdingh en 
zoon, 1823a) en Adam Simons, Uitlegkundig woordenboek op de werken van Pieter Korneliszoon 
Hooft uitgegeven door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten., Koninklijk-Nederlandsch Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten (Amsterdam: Pieper & Ipenbuur, 1825). 
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uit de werken van de late zeventiende-eeuwer Hubert Corneliszoon Poot128 en werkte 

opnieuw Bilderdijk aan een editie van de Korenbloemen van Constantijn Huygens, die 

verscheen in 1824.129 De zeventiende eeuw kreeg net na de revolutietijd dezelfde 

aandacht als ervoor en het achttiende-eeuwse exemplarische gebruik van de edities, 

die als voorbeeld dienden voor de latere taalgebruikers en waartoe ook woordenlijsten 

hulpmiddelen waren, bleef onverminderde aanhang vinden onder taalgeleerden. 

De Leidse Maatschappij, de Tweede Klasse en Rerum Belgicarum scriptores, 

vóór 1830 

Onverminderde aanhang kende ook de belangrijkste vereniging van taalgeleerden in 

de Nederlanden: de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden. Haar 

bijdrage aan het editievak werd na 1808 zelfs gekopieerd door een nieuwkomer, de 

Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut in Amsterdam. Na enkele decennia, in de 

crisisjaren van het Verenigd Koninkrijk, kregen beide nog het gezelschap van een 

regeringscommissie voor de Rerum Belgicarum scriptores. Dat gezelschap zou echter 

snel weer vertrekken. 

De Leidse Maatschappij had de Maerlanteditie van Clignett en Steenwinkel in 

1784 met haar naam beschermd en zelfs deels mogelijk gemaakt door de editeurs 

toegang te verlenen tot de eerste resultaten van haar genootschappelijke geleerdheid. 

Tijdens de revolutiejaren bleef ze publicatiereeksen afscheiden, soms met 

onderbrekingen en onder wisselende titels: Verhandelingen, later Werken en dan weer 

Nieuwe werken. 130  Daarin bleven mededelingen verschijnen over oude – zowel 

middeleeuwse als zeventiende-eeuwse – handschriften. Van Gerhard Dumbar jun. 

werd, zoals gezegd, postuum nog een overzicht van nog uit te geven historische 

stukken voor de geschiedenis van Overijssel opgenomen. 131  Naast haar 

publicatiereeksen, werd de bibliotheek van de Maatschappij steeds meer een 

toegankelijke en rijke bron voor editeurs als Clignett, die er het handschrift van 

Esopet uit bezorgde. 132  Over het belang van de Maatschappijbibliotheek als 

werkplaats voor tekstediteurs, en vooral dan voor hun blijvende antiquarische trekjes, 

zal het in het volgende hoofdstuk uitgebreider gaan.  

Sinds 1808 had de Maatschappij enige mate van concurrentie ondervonden 

van de Tweede Klasse van het Koninklijk (of Hollandsch) Instituut in Amsterdam. De 

                                                 
128 Daniel Hooft, Bloemlezing der gedichten van Hubert Korneliszoon Poot met aant. (Te Amsterdam: 
Bij P. den Hengst en zoon, 1823). 
129 W. Bilderdijk, C. Huygens Korenbloemen Nederlandsche gedichten; met ophelderende 
aantekeningen van W. Bilderdijk, 6 dln., Korenbloemen (Leyden: Herdingh, 1824a). 
130 Over de reeksen van de Maatschappij: G. J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in 
Nederland 1770-1830, De Nederlandse cultuur in Europese context. Monografieën en studies 2 (Den 
Haag: SDU, 1995), 106. 
131 Zie hierboven, noot 70. 
132 Clignett, ‘Fabelen van Esopus, berĳmd in de XIII. eeuw’. 
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Klasse nam immers enkele plannen en zelfs een product van haar over.133 Dat was 

vooral het werk van Bilderdijk, die tussen 1809 en 1811 en in 1814 opnieuw de 

voorzitter van de Klasse was en na 1815 voor twee jaar de secretaris. Hoewel de 

verstandhouding van Bilderdijk tot de Klasse na 1816 soms giftig en nog tot zijn dood 

kil was, was zijn invloed op de werkzaamheden van de Klasse groot. Hij was, volgens 

Akademiehistoriograaf Klaas van Berkel, ‘de smaakmaker van zijn klasse’, volgens 

de literatuurhistoricus Willem van den Berg, haar ‘gedreven projectontwikkelaar’.134 

Dat kwam vooral doordat hij in de beginjaren grote plannen had gehad: hij stelde zijn 

medeleden voortdurend nieuwe projecten voor gemeenschappelijke arbeid voor, zoals 

dat ook binnen de Maatschappij geprobeerd was. 135  De onderwerpen waren ook 

gelijkaardig: Bilderdijk stelde voor om samen te werken aan een woordenboek of aan 

studies over de toestand van het toneel in Nederland, de geschiedenis van de 

Nederlandse taal of aan de spelling ervan. Net als bij de Maatschappij kwamen die 

gemeenschappelijke projecten slechts moeizaam tot resultaten, zodat de Klasse in 

1815 moest besluiten dat het Instituutswoordenboek enkel ‘een bloot denk- en 

hersenbeeldig gebouw’ was. 136  Ondanks dat inzicht leverde het werk ook wat 

afgeleide resultaten op, in de gedaante van verklarende woordenboeken op individuele 

oude schrijvers.137 Bilderdijks eigen Hoofteditie uit 1823 ging bijvoorbeeld vergezeld 

met een verklarend woordenboek, uitgegeven door de Tweede Klasse.138  

Met meer gejaagdheid had Bilderdijk in de jaren daarvoor de middeleeuwse 

Nederlandse letterkunde beoefend, en ook met meer succes. Voor de Tweede Klasse 

kreeg hij enkele handschriften in handen, onder meer een van Maerlants Der naturen 

bloeme dat in bezit van de Maatschappij was, en van Jakob Grimm kreeg hij (via 

H.W. Tydeman) inlichtingen over het kort tevoren ontdekte Comburgse 

                                                 
133 Voor het initiatief van de overheid in de Tweede Klasse, de rol van het nationalisme daarin en de 
verhouding tot de oudere Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, zie Karin Hoogeland, "De 
Nederlandse overheid en het literaire historisme [werktitel]" (Academisch proefschrift, Universiteit van 
Amsterdam, [in voorbereiding]). 
134 Klaas van Berkel, De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, dl. 1: 1808-1914 (Amsterdam: Bert Bakker, 2008), 91 en Willem van 
den Berg, ‘De Tweede Klasse: een afdeling met een problematische missie (1808-1816)’, in: K. 
Beekman, M. Mathijsen, en G. Vis (red.) Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de 
letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999) 
137-165, 160 (eerder verschenen als in: W.P. Gerritsen (red.) Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en 
de bevordering van wetenschap en kunst, Bijdragen tot de geschiedenis van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1387-1218 2 (Amsterdam: Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, 1997) 61-88). In dat laatste artikel komt verder Bilderdijk uitgebreid 
aan bod, zijn eerst razend enthousiaste medewerking aan de Tweede Klasse en zijn later wispelturige 
verhouding ermee. Een evaluatie van Bilderdijk als Instituutslid is te vinden in van Berkel, De stem van 
de wetenschap, 150-151 (vergelijk verder met 56-57, 82-83, 92-93 en 109-111). 
135 Voor de verhouding van de Tweede Klasse ten opzichte van de Maatschappij en andere bestaande 
genootschappen: van den Berg, ‘De Tweede Klasse’, 143-145 en Hoogeland, "De Nederlandse 
overheid en het literaire historisme". Vergelijk voor Bilderdijks plannen voor gezamenlijk onderzoek: 
van Berkel, De stem van de wetenschap, 82-83, ook 67. 
136 In een rapport van een commissie ter zake, geciteerd in van den Berg, ‘De Tweede Klasse’, 156.  
137 De Klasse verdeelde na het genoemde rapport dat werk onder enkele leden: Ibidem, 157. 
138 Bilderdijk, Hoofts Gedichten. 
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handschrift.139 Zijn grootste succes als Klassevoorzitter boekte Bilderdijk met de nog 

onvoltooide editie van Maerlants Spiegel historiael. Steenwinkel was daar, zonder 

Clignett, aan blijven voortwerken. Na diens dood liet Bilderdijk de Klasse het 

handschrift uit zijn nalatenschap, samen met zijn aantekeningen, opkopen. Van de 

koning weekte hij vierhonderd gulden los voor de publicatie, die hij samen met zijn 

medelid David Jacob van Lennep verzorgde.140 Het derde deel van Maerlants Spiegel 

historiael verscheen zo in 1813, bijna dertig jaar na het tweede.141 Bilderdijk had dus 

sinds de oprichting van het Koninklijk Instituut in 1808 niet alleen 

onderzoeksprojecten van de Maatschappij gekopieerd, maar hij had ook haar 

langstlopende project gekaapt. 

Met de Maatschappij, de Tweede Klasse vanaf 1808 en met Bilderdijks 

verhuizing van Leiden naar Amsterdam en in 1816 weer terug, bleef het editievak 

geografisch beperkt tot zijn twee oudste kernen: Leiden en Amsterdam. Het was dan 

ook daar dat de Zuiderling Jan Frans Willems contact zocht. Dat deed hij in twee 

bewegingen: met een reis in 1820 en opnieuw in 1824, toen hij zich meer dan bij het 

schrijven van zijn Verhandeling op de middeleeuwse Nederlandse literatuur wilde 

toeleggen. 

 In mei 1820, toen Willems binnen Antwerpen net verhuisd was naar een huis 

tegenover de ingang van het begijnhof in de Rodestraat, 142 ondernam hij een reis naar 

Holland. In Leiden bezocht hij Bilderdijk, die ook toen vaak ziek te bed lag, en in 

Amsterdam ging hij J. de Vries van zijn vriendschap verzekeren. Die had intussen 

Bilderdijks plaats als voorzitter van de Tweede Klasse ingenomen, zodat Willems na 

zijn bezoek al snel tot corresponderend lid van die Klasse benoemd kon worden. De 

reis betekende een intensivering van de contacten die hij al had met het Noorden en 

die vooral de vorm hadden van een handel in boeken. Van Bilderdijk bleef Willems 

het werk kopen bij hun gemeenschappelijke uitgever Immerzeel, nog steeds ruilde hij 

het voor oude teksten die hem maar matig boeiden, zoals brieven van de hertog van 

Alva143 of een boekje van Anna Bijns.144 Voor de Tweede Klasse deed hij intussen 

hetzelfde: hij attendeerde de Klasse in 1823 op een verkoop van ‘zeer gewigtige 

Handschriften, meest betrekkelyk tot nederlandsche oudheden’, waaronder Maerlants 

Rijmbijbel,145 en in 1824 vertegenwoordigde hij de Tweede Klasse (en tegelijk ook 

Jeronimo’s broer Abraham de Vries) op een boekenveiling. De contacten die Willems 

had met de filologen die de oude letteren bestudeerden bleven in 1820 dus, ondanks 

Clignetts taaldidactische suggestie naar aanleiding van zijn Verhandeling, in de eerste 

plaats commercieel. 

                                                 
139 van den Berg, ‘De Tweede Klasse’, 152-153. 
140 Een kort relaas over de uitgave van dit derde deel in van Berkel, De stem van de wetenschap, 92-93. 
141 Steenwinkel, Spiegel historiael. 
142 Deprez, Brieven Willems, nr. 72 
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 Dat veranderde in 1824. Vanaf dat jaar legde Willems zich systematisch toe op 

de oudste Nederlandse literatuur en ook in die studie erkende hij het leiderschap van 

Leiden en Amsterdam. Bij Immerzeel bestelde hij dat jaar de reeds verschenen delen 

van de Spiegel historiael in de editie van Clignett en Steenwinkel en begon hij aan 

zijn studie.146 Hij verdiepte zich in het werk van Bilderdijk en begon vanaf 1825 ook 

een uitgebreide correspondentie met de oude geleerde. Willems wilde met een 

schriftelijke cursus de leerling van Bilderdijk worden. Willems’ historisch-

letterkundige interesse werd nog meer aangewakkerd in 1825. Op 10 april van dat jaar 

legde hij de hand op een oud convoluut. Het was afkomstig uit de lang verborgen 

bibliotheek van de abdij van Sint-Bernardus aan de Schelde, in Hemiksem bij 

Antwerpen, die in 1796 onder Frans bestuur opgeheven en deels afgebroken was. De 

boekband bevatte handschriften waarvan Willems het filologische belang inzag. Hij 

vond er de Rijmbijbel en Der naturen bloeme van Maerlant en een Nederduitse 

vertaling van Roman de la Rose die, ‘zoo ik meen, unique’ was. Verder trof hij 

Frenesie aan, een satire op de geestelijkheid, en na goed zoeken nog de Roman van 

Cassamus uit de Alexandercyclus. Deze handschriften zou hij niet meer in het 

Noorden verruilen voor gedrukt werk en ook niet verder verkopen. In het bijzonder 

Die Rose leek Willems waardevol – was het immers niet met die Franse roman dat 

Clignett en Steenwinkel in 1784 het nut van de oude taal voor dichters van hun eigen 

tijd hadden verdedigd? Met de Nederlandse versie ervan wilde Willems dan ook 

toegang krijgen tot de twee kernen van de filologie van zijn tijd: per brief ging hij 

ermee pronken bij Bilderdijk en bij de Tweede Klasse. 

 Hoewel Bilderdijk in Leiden en de Tweede Klasse in Amsterdam al sinds 

1816 met elkaar in onmin leefden, slaagde Willems er met Die Rose in toegang te 

krijgen tot beide instituten. Bilderdijk erkende hij in diens gezag als het over oude 

handschriften ging. Hij beschreef zijn ontdekking en stuurde gekopieerde fragmenten 

mee. Hij vroeg naar Bilderdijks gedachten over onduidelijke plaatsen en 

abbreviaturen en over de toeschrijving van de vertaling aan Hein van Aken. Zo wilde 

Willems zichzelf met Die Rose en de andere handschriften behalve als bibliofiel ook 

als filoloog bewijzen:  

Ik heb ze gekocht en reeds begonnen te kopyeren om my meer en meer 
de tael der ouden eigen te maken en dus de oorspronglyke gronden van 
het nederduitsch te kennen, gelyk ik daertoe ben opgeleid door het 
lezen en herlezen van Uwe Schriften.147  

Die Rose werd Willems’ eerste belangrijke werkstuk als student bij Bilderdijk, die 

altijd welwillend op de vragen antwoordde. Dat zette Willems er zelfs toe aan te 

vragen of hij van Die Rose geen becommentarieerde editie wilde maken, ‘tzy alleen ’t 
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zy gezamentlyk’.148 In Amsterdam ging het intussen minder vlot. Ook aan de Tweede 

Klasse legde hij, in de vorm van twee rapporten, zijn bevindingen over de vondst 

voor. Hij bood de Klasse zelfs het handschrift van Die Rose aan. Beide partijen 

kwamen echter niet zo makkelijk tot een overeenkomst, zoals ik in het volgende 

hoofdstuk uiteen zal zetten. Voor nu is het belangrijk dat Willems in 1825 met zijn 

manuscripten aansluiting zocht bij de traditionele kernen van de Nederlandse 

filologie, die zich in Leiden en Amsterdam bevonden. (Intussen was hij ook lid van de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, maar daar verwachtte hij niet veel van 

en hij probeerde dan ook, met het gelegenheidsargument dat hij een buitenlander was, 

onder de betaling van zijn contributie uit te komen.)  

 Na 1825 vond Willems inderdaad aansluiting bij de Noord-Nederlandse 

filologie en in 1827 kwam de kroon op het werk. Door de minister werd Willems 

immers gevraagd om als expert te zetelen in een van overheidswege ingestelde 

commissie voor de uitgave van de oudste teksten, die bekend zou worden onder de 

naam ‘Rerum Belgicarum scriptores’. De commissie vergaderde soms in Den Haag, 

ter ministerie, maar ze werkte meestal per brief. Binnen deze commissie nam Willems 

de uitgave van de kroniek van Jan van Heelu voor zijn rekening; die van de Brabantse 

yeesten door Jan de Klerk stond ook op zijn planning. De commissie bestond verder 

onder anderen uit twee hoogleraren, de Leuvense professor Frédéric A. de 

Reiffenberg en de Gentenaar Louis-Vincent Raoul, en ook nog de Kasselse 

bibliothecaris Karl Bernhardi. Het resultaat was na enkele jaren beperkt tot veel 

discussie, bijvoorbeeld over de vraag of de kroniek en de bijhorende commentaren in 

gotische of in romeinse letter gezet moesten worden.149 In 1829 werd dan eindelijk de 

druk van de editie begonnen, maar na enkele bladen ook weer gestaakt toen de 

Belgische Opstand uitbrak.150 Aan de vooravond daarvan had Willems Van Heelu, 

samen met het verhaal van de Guldensporenslag, al als argument in een traktaat 

gebruikt om de onnatuurlijkheid en zelfs de vijandigheid van het Frans in de 

Belgische provincies aan te tonen.151  Die oefening zou Willems na de Belgische 

onafhankelijkheid ertoe in staat stellen, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, 

om op een verrassend makkelijke manier zijn editie van Van Heelu niet alleen verder 

te drukken152 maar die ook van een Belgisch-nationale epiek te voorzien. 

                                                 
148 Ibidem, nr. 309. 
149 Zie bijvoorbeeld Deprez, Brieven Willems, nr. 424 en verder ook 429, 441, 486, 501, 552, 579, 586. 
150 de Smedt, De literair-historische activiteit van Willems, 143-144. 
151 Deprez, Brieven Willems, nr. 588.  
152 Jan Frans Willems, Chronique en vers de Jean van Heelu, ou relation de la bataille de Woeringen, 
publiée par J.F. Willems, Membre de l’Académie. Rymkronyk van Jan van Heelu betreffende den slag 
van Woeringen, van het jaer 1288. Uitgegeven met ophelderingen en aenteekeningen, van J.F. Willems, 
Lid der Koninglyke Academie van Brussel, Collection de Chroniques belges inédites, publiée par ordre 
du Gouvernement (Brussel: M. Hayez, 1836a). 
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Periodieke edities 

De Commissie Rerum Belgicarum scriptores werd opgericht met het doel tot een 

reeks boeken te komen. Daarin verschilde zij van de Maatschappij en de Tweede 

Klasse, die vooral een genootschappelijke functie hadden. In die doelstelling was de 

Commissie wel een kind van haar tijd. Het drukwerk werd door sommige editeurs 

immers steeds meer gestructureerd.  

Was Van Wijn nog de man van de persoonlijke overpeinzingen in het 

Huiszittend leven (1801-1812) en van de privélessen in de Avondstonden (1800-1812), 

was ook Hoffmanns oproep nog verschenen in de Algemeene konst- en letterbode¸ een 

algemeen tijdschrift voor ontwikkelde burgers, dan verschenen de mededelingen van 

latere editeurs in een meer gespecialiseerd kader. Dat was ook voor Hoffmann zelf al 

waar. In 1820 deed hij bijvoorbeeld al een oproep tot het aanleveren van Nederlandse 

volksliederen en sprookjes – die de grote oproep van 1821 dus nog voorafging. Via de 

bemiddeling van de Groningse hoogleraar Van Swinderen verscheen die oproep in het 

tijdschrift Antiquiteiten, van de antiquaar Nicolas Westendorp en de archeoloog Carl 

Reuvens. 153  Later bezorgde Hoffmann nog in datzelfde archeologische tijdschrift 

enkele fragmenten van psalmbewerkingen van rond 1200, die hij in een handschrift 

uit de bibliotheek van de Leidse Maatschappij gevonden had.154 Die Maatschappij 

was ook in deze zaak haar onvermijdelijke zelf: ook Hoffmann bezorgde in 1825 in 

haar reeks Nieuwe werken een onbekend fragment van Maerlants Spiegel 

historiael.155 Hoffmann is daarmee een voorbeeld van een editeur wiens geleerdheid 

niet meer terecht kwam in een algemene openbaarheid, maar in een gestructureerde 

openbaarheid, die editeurs nu mee vorm gaven. 

Ook hier geldt dat andere editeurs de gangbare vormen volhielden. Bilderdijk 

startte zijn – door Hoffmann uitvoerig aangekondigde – Taal- en dichtkundige 

verscheidenheden in 1820 en Jan Frans Willems zijn Mengelingen in 1827.156 Beide 

reeksen waren nieuwe Analecta. In Willems’ Mengelingen bijvoorbeeld, die 

verschenen tussen 1827 en 1830 (en in 1833 in een nieuwe bundeling), 157  is de 

variatie even ruim als in de vroeg-achttiende-eeuwse verzamelingen. Hij drukte er 

bijvoorbeeld een Nederlands relaas van de jezuïet Livinus de Meyer in af, over de 

                                                 
153 N. Westendorp, ‘Over volksliederen en vertelsels’, Antiquiteiten. Een oudheidkundig tijdschrift, 1 
(1820) 453-455, geciteerd in: Brinkman, ‘Hoffmann and Dutch Medieval Folksong’, 265. 
154 Hoffmann van Fallersleben, ‘Bijdragen tot de geschiedenis der Nederduitsche taal. Paraphrasen van 
den 45, 84 en 103 Psalm’, Antiquiteiten. Een oudheidkundig tijdschrift, 2 (1823) 155-161. 
155 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ‘Fragment uit het verloren geraakte gedeelte der IV 
partie van Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael’, Nieuwe werken van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leyden, 1 (1825) 251-270. 
156 Respectievelijk Willem Bilderdijk, Taal- en Dichtkundige verscheidenheden, 4 dln. (Rotterdam: J. 
Immerzeel jr., 1820-1823), gevolgd door Willem Bilderdijk, Nieuwe taal- en dichtkundige 
verscheidenheden, 4 dln. (Rotterdam: J. Immerzeel jr., 1824-1825) en Jan Frans Willems, Mengelingen 
van historisch-vaderlandschen inhoud (Antwerpen: Wed. J.S. Schoesetters, 1827-1830). 
157 Blijkens een ‘Voorbericht’ van Willems, geschreven in 1833, dat in sommige bundelingen 
ingebonden is, bijvoorbeeld in het exemplaar in Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
K 7287 [S3-874 e]. 
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Mechelaars, die in 1687 de maneschijn voor brand in de Romboutstoren hielden.158 

Maar ook brieven, bijvoorbeeld van keizer Karel V of van de heer van Montigny,159 

naast statistieken over de vroegere bevolking van de provincie Antwerpen, een 

boedelbeschrijving en meerdere ordonnanties en keuren.160 De uitbreiding naar de 

middeleeuwse literatuur is er evenwel ook in te herkennen: Willems nam ook oude 

volksliederen op, die hij gevonden had in het Hulthemse handschrift, en voegde er 

commentaar en notenbalken aan toe.161 Verder ook het hekeldicht Frenesie dat hij in 

Hemiksem had gevonden,162  en ook een fragment uit de nog volledig onbekende 

tweede partie van Maerlants Spiegel historiael.163 Daarvan stuurde hij ook, zo liet hij 

weten, een afschrift aan de Tweede Klasse, ‘ten gebruike by de uitgave der nog in 

druk te gevene deelen.’164 

Bilderdijk en Willems gaven dus in een traditionele vorm gehoor aan 

Hoffmanns oproep tot openbaarheid en geleerde communicatie – van Clignetts 

Bydragen verscheen zelfs geen volgend deel, dus ook niet met nog meer gedichten 

van Van Hildegaersberch. Bilderdijks Verscheidenheden en Willems’ Mengelingen 

geven aan hoe de editeurs, ook na Hoffmanns oproep, te werk gingen: ze deelden 

oude tekstfragmenten van alle soort mee, zonder meteen duidelijke structuren of grote 

interpretatiekaders. Het waren inderdaad verscheidenheden en mengelingen. 

1830: het jonge België, een editiereeks en een professorenvlucht 

Hoffmann had met zijn open brief zelf echter het voorbeeld gegeven voor een meer 

gestructureerd publicatieregime en vanaf 1830 nam hij daar nog prominenter aan deel, 

want vanaf dat jaar verschenen de Horae belgicae, zijn in het voorgaande intermezzo 

reeds genoemde reeks tekstedities. 1830 was natuurlijk ook het jaar van de Belgische 

Opstand (en de Horae belgicae hebben daar geen rechtstreekse band mee, wat hun 

publicatiejaar noch wat hun naam betreft). En die revolutie had net als voorgaande 

oorlogen en opstanden een invloed op het editievak. In het Zuiden werd het vakgebied 

aangejaagd door een nieuw enthousiasme, ook van overheidswege. Het Noorden vond 

echter al snel weer aansluiting, in het bijzonder onder de hoogleraren. 

 In Duitsland ging het werk intussen ongestoord verder, ook in de zin dat de 

editeurs steeds meer hun eigen communicatiekanalen organiseerden. Daarin werd 

duidelijk dat ook Duitse editeurs aandacht hadden voor de oude Nederlandse letteren. 

Ze brachten hun vondsten aan het licht in tijdschriften als de Anzeiger of de 

Altdeutsche Blätter. De Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters, later für 

                                                 
158 Willems, Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud, 3-27. 
159 Ibidem, respectievelijk 59-64 en 323-334. 
160 Ibidem, respectievelijk 227-284, 355-383, 335-354 en 423-462. 
161 Ibidem, 285-306. 
162 Ibidem, respectievelijk 35-44. 
163 Ibidem, 463-476. 
164 Ibidem, 466. 
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Kunde der deutschen Vorzeit, was in 1831 opgericht door Franz Joseph Mone, voor de 

Revolutie hoogleraar in Leuven. Hij schreef er voornamelijk zelf in, onder meer over 

vondsten van Maerlants Rijmbijbel, de Reinaert, Karel ende Elegast en volkspoëzie. 

Een enkele keer deelde ook Hoffmann iets mee.165 Hij was meer aan het woord in de 

Altdeutsche Blätter, haast als enige wanneer het over de oude Nederlandse letterkunde 

ging.166 

 Intussen zaten de Belgische taalgeleerden niet stil en dat gold in de eerste 

plaats voor Willems. Zijn Mengelingen verschenen wel niet meer na 1830, maar van 

zijn overplaatsing uit Antwerpen naar een bijkantoor van de belastingdienst in Eeklo 

maakte hij toch gebruik om na het vuur van de revolutie het stille werk van de 

filoloog te hernemen. In 1833 liet hij een verhandeling over Reinaert de Vos 

verschijnen in het Gentse algemeen-culturele tijdschrift Messager des sciences et des 

arts de Belgique, in een aflevering waarin anderen ook volksliederen, inscripties, 

oorkonden, schilderijententoonstellingen of een Japanse lelie beschreven. 167  Zijn 

studie van Reinaert vond snel zijn weg naar een volwaardige publicatie: eerst in 1834 

een moderne bewerking ervan, vervolgens de eerste geleerde editie van de 

Nederlandse Reinaert, in 1836.168 In datzelfde jaar werd ook Willems’ editie van de 

kroniek van Jan van Heelu, waar hij voor de Commissie Rerum Belgicarum scriptores 

aan gewerkt had, gepubliceerd.169 In de nieuwe politieke context, waarmee hij zich na 

verloop van tijd verzoend had, verschenen die in een nieuwe reeks, passend bij het 

nieuwe land en onder auspiciën van een nieuwe, net zo passende instelling. De prille 

onafhankelijkheid van België had namelijk zeer snel aanleiding gegeven tot de 

oprichting van de Commission royale d’histoire. De Commission had een brede 

interesse in oude documenten en zette enkele geleerden aan het werk om die te 

                                                 
165 Bijvoorbeeld August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ‘Verslag van een H. S. met 
middelnederl. "Lieder und Erzählungen" in de Kon. Bibl. te ‘s Gravenhage’, Anzeiger für Kunde des 
deutschen Mittelalters, 2 (1833) 47, Franz Joseph Mone, ‘Bruchstück von Karel und Elegast’, Anzeiger 
für Kunde der deutschen Vorzeit 4 (1835b) 332-337 ; Franz Joseph Mone, ‘Aus Maerlant’s Rymbybel’, 
Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, 4 (1835a) 64-69 ; Franz Joseph Mone en E. Kausler, ‘Alte 
Werke in niederländischer Prosa [waarin verslag van het Leven van Jezus, uitgegeven door G.J. Meijer, 
met vergelijking der lezing van een HS. der Koninkl. Bibliotheek te Stuttgart get.: Harmonia 
Evangeliorum Flamandice]’, Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, 6 (1837) 77-86 & 205-210 ; 
Franz Joseph Mone, ‘Bruchstücke von Parthenopeus ende Meliore [voorh. te Keulen]’, Anzeiger für 
Kunde der deutschen Vorzeit, 6 (1837) 423-431 
166 Als voorbeeld uit de beginjaargangen: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ‘Dit is van dat 
edele lant van Cockaenghen. Fragment van 71 vs uit de 14e eeuw, uit een HS. van J. Koning’, 
Altdeutsche Blätter, 1 (1835a) 165 ; August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ‘Valentyn ende 
Namelos. Bruchstück eines mnl. Gedichtes aus dem XIV Jahrh.’ Altdeutsche Blätter, 1 (1835b) 204-
207. 
167 Jan Frans Willems, ‘Reinardus Vulpes. Reinaert de Vos’, Messager des sciences et des arts de la 
Belgique, ou Nouvelles archives historiques, littéraires et scientifiques, 1 (1833) 329-351. Over de 
Messager als een antiquarisch tijdschrift: Tollebeek, ‘Messager des sciences historiques’. 
168 Jan Frans Willems, Reinaert de Vos. Naer de oudste beryming (Eecloo: A.B. van Han en Zoon, 
1834) en Jan Frans Willems, Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw. 
Met aenmerkingen en ophelderingen (Gent: F. en E. Gyselynck, 1836b). 
169 Willems, Chronique en vers de Jean van Heelu. 
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bezorgen.170 De Yeesten in de editie van Willems waren het bewijs dat het werk dat er 

verricht werd niet veel verschilde van dat in de Commissie Rerum Belgicarum 

scriptores: zelfs het drukwerk kon overgenomen worden. Later zouden er nog teksten 

volgen, in het bijzonder toen de commissie in 1845 opgenomen werd in de al oudere 

Académie royale van Brussel. De Commission royale d’histoire voegde zich zo bij de 

noordelijke Maatschappij en Tweede Klasse als editie-instantie. Op editievlak ging 

het in het nieuwe België intussen in stijgende lijn, op de eerste plaats onder Gentse 

editeurs. Er kwamen zelfstandige edities, zoals de Theophilus door de Gentenaar 

Philip Blommaert in 1836,171 maar ook verzamelingen van uitgegeven teksten, zoals 

vanaf 1838 de Oudvlaamsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen van dezelfde 

geleerde.172 Intussen was Willems in 1837 ook al begonnen met zijn Belgisch museum 

voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, waar 

hij zelf veel bijdragen voor schreef over tekstvondsten en –fragmenten, totdat hij stierf 

in 1846.173 

 Het gangbare beeld van Nederland na 1830 is dat van een natie die wat 

verweesd achterbleef en pas na enkele jaren weer aansloot bij de Europese 

ontwikkelingen. Meteen na de Belgische Opstand toonden de teksten die Noordelijke 

taalgeleerden uitgaven een zekere binnenlandse trots. In 1830 verscheen een uitgave 

van het Wilhelmus, met enkele varianten uit verschillende drukken, een historische 

inleiding en inhoudelijke en verklarende aantekeningen van de theologiestudent Gilles 

D.J. Schotel, die het opdroeg aan het corps van vrijwillige jagers van zijn Leidse 

medestudenten. 174  Ook Hollandse klassieken verschenen opnieuw: het 

Haarlemmermeerboek van Jan Adriaensz Leeghwater, over de overwinning op het 

water, werd opnieuw bezorgd door Willem J.C. van Hasselt in 1831 175  en de 

verzamelde werken van Cats in de editie-Feith uit 1790 werden herdrukt in 1834.176  

Daarop hervonden de Noord-Nederlandse editeurs zich inderdaad snel, ook 

wanneer het over de middeleeuwse literatuur ging. Aan de Maatschappij werden 

mededelingen gedaan over Maerlant en Jan van Heelu, waar ook de aandacht van de 

                                                 
170 Over de Commission royale, zie Leen Dorsman, ‘De nieuwe eruditie. Het onststaan van een 
historisch bedrijf’, in: J. Tollebeek, T. Verschaffel, en L.H.M. Wessels (red.) De palimpsest. 
Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 (Hilversum: Verloren, 2002) dl. 1, 159-176, 162-
164. 
171 Ph. Blommaert, Theophilus, gedicht der XIVe eeuw, gevolgd door drie andere gedichten van 
hetzelfde tijdvak (Gent: D. Duvier, 1836). 
172 Ph. Blommaert, Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, 3 dln. (Gent: Hebbelynck, 
1838-1851). 
173 Een bespreking van het tijdschrift in de Smedt, De literair-historische activiteit van Willems, 181-
205. 
174 G. D. J. S[chotel], Het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen opgehelderd door eenige 
aanteekeningen (Leiden: J.C. Cyfveer, 1830). 
175 W. J. C. van Hasselt, Het Haarlemmer-Meer-boek van J. Asz. Leeghwater. Dertiende druk. Met 
aanteekeningen van en voorafgegaan door eenige levensbijzonderheden van den schrijver en een 
historisch overzigt der plannen tot en der werken over het droogmaken van het Haarlemmer-Meer door 
Mr. W. J. C. van Hasselt (Te Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1838). 
176 Rhijnvis Feith, Cats Werken (Te Amsterdam: C. Weddepohl, 1834). 
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Duitse en Belgische filologen naar uitging. In de Nieuwe werken van de Maatschappij 

werd in 1834 de Wapene Martijn van Jacob van Maerlant bezorgd. Het werk op de 

tekst was van Anthonie Staring, een jonkheer en dichter, ook doctor in de rechten, 

landbouwkundige op zijn Gelderse landgoed en statisticus. Staring had het handschrift 

in privébezit en hij bewaarde het voor de pronk in een sierkastje.177 De inleiding en 

het commentaar bij zijn editie was het werk van de Leidse hoogleraar in de 

Nederlandse welsprekendheid Matthijs Siegenbeek. 178  In 1835 bezorgde diens 

Groningse collega in de vaderlandse geschiedenis, Gerrit Johan Meijer, een dertiende-

eeuwse Bijbelvertaling met een Limburgs accent, in een zelfstandige editie met 

aantekeningen, een glossarium en facsimile’s. 179  Hun Utrechtse collega Lodewijk 

Gerard Visscher, hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, bestudeerde dan 

weer Jan van Heelu’s Slag van Woeringen, een interesse die hij dus met de Vlaamse 

Willems deelde. Hij gaf van de kroniek onbekende fragmenten uit in zijn Bijdragen 

tot de oude letterkunde der Nederlanden uit 1835, een bloemlezing uit de oudste 

letterkunde die bedoeld was voor gebruik in het hoger onderwijs, waarin hij verder 

reeds gedrukte oude teksten opnam.180 Een jaar later verscheen ook van hem een 

zelfstandige editie, die van de Ferguut.181 De tekst was in 1821 al door Hoffmann 

gesignaleerd in zijn lijst in de Algemeene konst- en letterbode.  

Na 1830 waren veel editeurs met interesse voor de middeleeuwen dus 

hoogleraar. Voor enkelen was 1830 ingrijpend geweest. Meijer was voor dat jaar 

hoogleraar in Brussel geweest, later in Leuven, Visscher ook in Leuven en in Gent 

bekleedde J.M. Schrant dezelfde functie.182 Toen in 1830 de Belgische Revolutie ‘ook 

door de Zuidelijke Hoogescholen als een booze orkaan’ sloeg, waren zij gevlucht naar 

het Noorden. Daar hernamen zij na enkele jaren hun vroegere werk, vaak in het 

gebruikelijke gezelschap van de Maatschappij. Over hun schouder keek vanaf 1830 

wel een groeiend aantal Duitse taalgeleerden – waaronder de eveneens uit Leuven 

gevluchte Mone – mee, terwijl in het Zuiden het editievak aan belang won door de 

ijver van Willems en de Commission royale d’histoire. 

 

 

                                                 
177 Over de aankoop en het kastje, zie Mathijsen, ‘De Belgische opstand als spelbreker (2002)’, 117 
(vergelijk voor een versie met minder voetnoten met Mathijsen, ‘De Belgische opstand als spelbreker 
(2004)’, 111). 
178 A. C. W. Staring van den Wildenborch en M. Siegenbeek, De wapene Martijn van Jacob van 
Maerlant, naar het Zutphensche handschrift medegedeeld door A. C. W. Staring van den Wildenborch, 
met eene Inleiding en Aanteekeningen van M. Siegenbeek, dl. 3, Nieuwe werken van de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde 2 (Dordrecht, [1834]). 
179 G. J. Meijer, Het leven van Jezus. Een nederlandsch handschrift, uit de 13e eeuw. Met taalkundige 
aanteekeningen, voor het eerst, uitgegeven (Groningen: J. Oomkens, 1835).  
180 L. G. Visscher, Bijdragen tot de oude letterkunde der Nederlanden (Utrecht: L. E. Bosch, 1835). 
181 Visscher, Ferguut. 
182 Janneke Weijermars, ‘Neerlandistiek als bindmiddel van de natie: hoogleraar Schrant in Gent 1817-
1830’, De Negentiende Eeuw, 33 (2009) 4-19. 
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De poëzie van het vaderland 

Behalve in de infrastructuur van de genootschappen en in het publicatieregime, vond 

er in de jaren 1820 ook op een fundamenteler niveau vernieuwing plaats. Die 

situeerde zich in de verhouding tussen geleerdheid en de natie. Ze betekende concreet 

een verschuiving van de filologische aandacht – het soort objectieve verschuiving die 

in de jaren 1580 in Leiden ook al had voorgedaan van het klassieke naar het 

landseigen verleden. Na grofweg 1820 ging de aandacht van editeurs niet meer alleen 

naar middeleeuwse kronieken en zeventiende-eeuwse poëzie uit, maar ook naar 

middeleeuwse poëzie en fictie. Er kan gezegd worden dat de editeurs steeds dieper het 

veld van de fictie binnendrongen, wat hierna geïllustreerd zal worden in de eerste 

subparagraaf 

Ook nu zou die objectieve verschuiving veel gevolgen hebben. Uit de politiek-

letterkundige Verhandeling van Willems uit 1819, zijn besluit in 1824 om zich met 

dezelfde agenda toe te leggen op de oude letteren en zijn vondst van Die Rose, en ook 

uit de open brief die Hoffmann in 1820 publiceerde, bleek al dat er ook in het 

zelfverstaan van de tekstgeleerden een verschuiving optrad: zij smeedden een nieuwe, 

hechtere band tussen geleerdheid en het vaderland. Daarmee verhielden zij zich op 

een nieuwe manier tegenover de tekst, de taal en het vaderland dan in de eerste 

periode, een manier die ik zal bespreken in de tweede subparagraaf. Die fundamentele 

vernieuwing voltrok zich volgens dit stramien: er waren binnenlandse ontwikkelingen 

aan de gang, die verder werden aangejaagd door geleerden uit de Duitse landen. Hoe 

diepgaand die vernieuwing, die vooral een ethisch appel was, ingreep op de 

editiepraktijk, zal blijken in het volgende hoofdstuk.  

Het veld van de middeleeuwse poëzie 

De aandacht die Clignett en Steenwinkel hadden voor de Spiegel historiael in 1784 

was al – zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk bleek – een beetje anders dan 

vroegere editeurs van kronieken als die van Stoke. Clignett en Steenwinkel hadden 

niet alleen oog voor het relaas aan feitelijkheden dat Maerlant gaf, zij waren niet 

alleen geïnteresseerd in de geschiedenis achter de kroniek. Voor hen was ook 

Maerlants taal relevant voor studie, ook de vorm die de middeleeuwse auteur aan de 

gebeurtenissen gegeven had was dus belangwekkend. Maerlant was voor hen meer 

dan enkel een leverancier van exempla die zij aan de bestuurders van hun tijd konden 

voorhouden – zoals dat wel het geval was geweest voor zeventiende-eeuwse 

kroniekediteurs als Scriverius en Boxhorn. Die nieuwe interesse in de oude taal 

maakte het voor Clignett en Steenwinkel zinnig om niet enkel het vervolg op 

Maerlants kroniek door Lodewijk van Velthem uit te geven – Van Velthem gaf 

immers een kroniek van zijn eigen tijd, met gebeurtenissen waarvan hij soms 

ooggetuige geweest was, wat hem het vertrouwen van een eerdere editeur opgeleverd 
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had – maar ook de eerste delen van de Spiegel historiael, die beginnen bij de 

schepping van de wereld en de vroegste wereldgeschiedenis. Ook die fictionele eerste 

gedeelten, eigen aan het middeleeuwse kroniekgenre, waren voor historisch 

onderzoek onbruikbaar, maar vanwege hun taal waren ze voor hen toch een editie 

waard.  

Hetzelfde geldt voor het reeds vermelde voorbeeld van de overgeleverde 

historieliederen over de moord op de Hollandse graaf Floris V. De belangrijkste bron 

voor die gebeurtenissen was altijd de kroniek van Stoke geweest. In de edities van die 

kroniek door Spiegel en Dousa in 1591 en door Van Alkemade in 1699 waren de 

historieliederen zonder verder commentaar opgenomen, als een bijlage bij Stoke. Aan 

het eind van de achttiende eeuw emancipeerden die historieliederen als het ware van 

Stokes feitelijke relaas. In 1784 verschenen ze, zoals gezegd, in de Proeve van tael- 

en dichtkunde van Huydecoper en in 1799 ook nog in de Proeven van Nederduytsche 

welsprekendheid van Matthijs Siegenbeek. Hoffmann drukte ze, zoals ik vermeldde in 

het intermezzo, in zijn Horae belgicae van 1833. Ook Stokes kroniek zelf werd ook 

op andere dan historische elementen onderzocht, maar door Huydecoper en Alewijn 

ook taalkundig – net zoals Clignett en Steenwinkel dat bij Maerlant deden.183 Het 

historische relaas van die liederen won het in belang niet meer van de talige vorm die 

het had aangenomen.  

 Behalve aandacht voor de fictionele elementen in de geschiedverhalen, zoals 

de twee voorgaande voorbeelden, was er ook een nieuwe onomwonden interesse in 

fictionele teksten uit de Middeleeuwen. Die kiemde bij enkele Nederlandse geleerden 

maar kreeg door Hoffmanns open brief een enorme duw in de rug. De vroegste 

voorbeelden in Nederland daarvan zijn hierboven al genoemd: de uitgave van 

gedichten van de veertiende-eeuwse Hollandse hofdichter Willem van 

Hildegaersberch door Hendrik van Wijn in zijn traktaat over de Hoekse en 

Kabeljauwse Twisten uit 1817 en twee jaar later Clignetts Bydragen tot de oude 

Nederlandsche letterkunde, met een uitgave van een lang gedicht van Van 

Hildegaersberch en van de fabels van Esopet.  

Dat gebeurde, zoals ook al bleek, tot tevredenheid van Hoffmann von 

Fallersleben. Ten eerste omwille van de principiële kwestie dat Van Wijn en Clignett 

teksten in de openbaarheid brachten, maar vooral omwille van het soort tekst dat zij 

bestudeerden. Hoffmann wilde immers niet alleen dat editeurs met een 

wetenschappelijk sérieux te werk gingen, hij wilde dat zij hun werk in de eerste plaats 

op middeleeuwse romans richtten, op fictieverhalen dus. Dat blijkt ook uit zijn lijst 

van werken die de eerste aanzet was tot het beoogde overzicht. De ‘Romans en kleine 

Verhalen’ zijn daarin de eerste onderverdeling, waarin Hoffmann epische werken 

                                                 
183 Z.H. Alewijn, ‘Taalkundige aanmerkingen, bij gelegenheid van eenige aanteekeningen van den Heer 
Balth. Huydecoper op Melis Stoke’, in: Tweede proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde door het 
Genootschap Dulces ante omnia musae (1782) 1-42. 
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noemt als Arthurromans, Karelromans en de verhalen van de Vier Heemskinderen. 

Pas na die epiek komen de ‘Geschiedkundige Rijmwerken en Leerdichten’, met 

Maerlant, Stoke, Van Heelu en Van Velthem en met leerdichten als de Duitschen 

Cathoen en (dus achterin de opsomming pas) Reinaert de Vos.184  

Na Hoffmanns oproep en nog meer na 1830 kwamen er inderdaad edities van 

enkele van de romans die hij vermeld had. Uit de Arthurcyclus bezorgde Visscher de 

Ferguut.185 Het verhaal van de Vier Heemskinderen werd bezorgd door Bilderdijk in 

zijn Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden van 1824; 186  Hoffmann zelf 

drukte in 1837 daar een fragment uit af, voorzien van een inleiding en 

woordverklaringen, in een deel uit zijn Horae belgicae, samen met Lansloet.187 Zij 

verbreedden zo de zeer lang gevoerde zoektocht naar oude kronieken en openden het 

blik van de epiek. 

Tekstbezorging als nationale plicht 

De oproep van Hoffmann was bedoeld om het werk van de tekstgeleerden grondiger 

en empirisch-wetenschappelijker te maken, om zo beuzelarijen te vermijden; het 

resultaat was dat net de teksten die Scriverius in dezelfde strijd tegen ‘beuselingen’ 

het liefst vergat – en hij noemde de Roman de la Rose, de Arthurromans en de Vier 

Heemskinderen188 – toch nog uitgegeven werden. 

 Hoffmanns oproep was echter niet alleen gericht op wetenschappelijker werk, 

dat werk moest ook nationaler worden. Zijn open brief was inderdaad niet alleen een 

geleerde oproep, maar ook een ethische. De brief begint ondubbelzinnig:  

Het Vaderland moet den mensch altijd het dierbaarste voorwerp op 
aarde zijn. Alle zijne werkzaamheden toch bepalen zich, bijna 
uitsluitend, tot den kring van hetzelve en slechts op Vaderlandschen 
bodem te midden der zijnen en der tallooze banden, waarmede die hem 
omstrengelt, wordt hij ’t geen hij worden moet – mensch: wie dit 
miskent, miskent tevens zijne bestemming en verdient geen Vaderland. 

De ethische oproep was er een van belang: het vaderland maakte een mens tot mens. 

Als individu – of ‘mens’ – zag Hoffmann zich dus in dienst van het vaderland, maar 

tegelijk ook als geleerde: 

doch hoe eerder, hoe meer men dit inziet, hoe meer men ook alles, wat 
het Vaderland aangaat, ter harte zal nemen, en dus ook de taal, zeden 
en gebruiken der vaderen, als een heilig erfgoed beschouwen of 

                                                 
184 Hoffmann van Fallersleben, ‘Oude Nederlandsche Letterkunde’ en Hoffmann van Fallersleben, 
‘Vervolg en slot’. 
185 Visscher, Ferguut. 
186 Willem Bilderdijk, ‘Fragmenten des Romans van den ridder, naderhand Heiligen, Reynolt’ Nieuwe 
taal- en dichtkundige verscheidenheden (Rotterdam: J. Immerzeel, jr., 1824b) 111-198. 
187 Hoffmann von Fallersleben, ‘Renout van Montalbaen’. 
188 Zie het vierde hoofdstuk. 
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wanneer de wisseling der tijden zulks niet gedoogt, die toch altijd in de 
Geschiedenis bij voorkeur opzoeken, en daarin kracht tot bewaring der 
zelfstandigheid zoeken, wier verlies doorgaans het gevolg is der 
voorkeur, aan vreemde zeden geschonken.189 

Geleerden moeten dus, omwille van het vaderland dat hen zo nauw omgeeft en 

omwille van de zelfstandigheid van dat vaderland, hun eigen taal en gewoonten in ere 

houden of met historisch onderzoek ontdekken. De ethische grondslag van Hoffmanns 

oproep – ‘Dus moest het zijn!’ 190  – is niet mis te verstaan. De toestand van de 

letterenstudies zoals hij die zag toonde echter aan dat het niét zo was ‘en de treurige 

gevolgen daarvan zijn maar al te blijkbaar’. 191  Hoffmanns praktische voorstellen 

waren dus niet zomaar wilde plannen van een wufte filoloog; er lag een abstractere, 

moreel-nationale ontevredenheid aan ten grondslag.  

Hoffmanns erkenning van traditie en gezag was niet de strategische drang van 

een jonge vernieuwer; voor hem was de traditie inderdaad ‘heilig’. Via de editeur 

moesten die traditie en die abstracte natie zich in het meest concrete detail tonen en 

daarom was het een plicht voor elke editeur om nauwgezet en plichtsbewust te werk 

te gaan. Ook dat had Hoffmann van Jacob Grimm geleerd. Met eerbied citeerde hij 

dan ook ‘de stem van het gezag’: 

Hetgeen ’er te doen is, behoeven wij niet lang te onderzoeken. De 
geredde en heroverde Gedenkstukken worden overal zorgvuldig 
bewaard. Wij behoeven die niet voorbarig in druk te geven, opdat 
derzelver inhoud de loutere nieuwsgierigheid voldoe: wij moeten 
trachten ze in de oorspronkelijke gedaante te herstellen, en die te 
beveiligen. Hetgeen de Oudheid heeft voortgebracht, mag niet 
willekeurig aan de behoeften of beschouwingswijze van onzen tijd 
worden dienstbaar gemaakt. Deze moest veeleer zijn best doen, die 
stukken ongeschonden aan de nakomelingschap overtebrengen.192 

Wat een verschil met de verantwoordingen van de editeurs in vroegere eeuwen. Zij 

hadden de oude taal in de openbaarheid gebracht om de nieuwe generaties de juiste 

voorbeelden te geven; zij hadden de daden van de voorvaders in druk gebracht om 

bestuurders van hun landen tot gids te zijn. Zij hadden het verleden bekend gemaakt 

om de toekomst tot nut te zijn en dus de volgende generaties gehoorzaamd. Niet zo 

Grimm en Hoffmann, zij eerbiedigden de vorige generaties. Ze meden – althans in 

woorden – liever de openbaarheid dan oude teksten met fouten aan de druk over te 

leveren. Zij wilden het verleden volledig intact zien, zij wilden restaureren en 

conserveren omwille van de heiligheid van de erfenis. Daartegenover stonden zij zelf, 

bescheiden editeurs, wars van hun eigen mening. De bescheidenheid van deze editeurs 

                                                 
189 Hoffmann van Fallersleben, ‘Oude Nederlandsche Letterkunde’, 162. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem. 
192 Jakob Grimm, vertaald geciteerd in Ibidem, 168. 
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werd niet, zoals bij Boxhorn, ingegeven door de veronderstelde zwakte van de pen te 

midden van zwaard en vuur; hun bescheidenheid was er een van plichtsbewustzijn en 

van heilige eerbied voor het verleden. Grimm en Hoffmann waren radicaal 

historistisch. 

Het historisme van Grimm en Hoffmann hield echter niet alleen een heilig 

respect voor de generaties van de voorvaderen in. Zij deden hun geleerde werk net zo 

goed ook met de volgende generaties in gedachten – voor ‘de nakomelingschap’ dus. 

Voor Grimm en Hoffmann behoorden die volgende generaties immers net zozeer tot 

het vaderland, dat elkeen zo bepaalt, als de vorige generaties en als zijzelf. Daarin 

leken ze wel op de tekstgetuigen van vroegere periodes, al schuilt er een subtiel 

inhoudelijk verschil. De bekommernis om het vaderland was ouder dan Hoffmann en 

Grimm, ook in tekstedities. Het behoud van kronieken van het vaderland was al te 

lezen in de kroniek van Marcus van Vaernewyck uit 1568: het was ook in de zestiende 

eeuw al niet goed wanneer een natie haar oude geschiedenissen vergat. 193  De 

voorgeschiedenis van het denken over de natie en het vaderland kan inderdaad 

teruggevonden, voor de streken van de Nederlanden, tot in de middeleeuwen en 

vooral de renaissance.194 Voor de vroegste tekstediteurs, die van voor 1780, bestond 

het vaderland telkens in de geschiedenis en in de taal. Toch was er een verschuiving 

die kwam met de historistische taalgeleerden van de periode tussen 1784 en 1838, een 

verschuiving die eigenlijk een inhoudelijke uitbreiding was. Het vaderland school niet 

langer enkel in het verleden en in de taal, daar kwam nu ook de middeleeuwse poëzie 

bij. De vernieuwing van het historisme van Hoffmann en Grimm hield immers in dat 

het vaderland zich in elke tekst verschool: niet alleen in historische kronieken, maar 

ook in de fictionele teksten en niet alleen in de meest hoogstaande literaire 

dichtwerken, maar ook in volkse vertellingen en vooral in oude epische vertellingen. 

Hoffmann formuleerde deze ontwikkeling in 1821 expliciet op papier en verleende zo 

een ongekende kracht aan een langzame evolutie die zich sinds ongeveer 1780 in de 

Nederlandse editiepraktijk voordeed. 

  

 
Besluit 

Nationalisering met internationale contacten 

Na 1830 traden de jongelingen August Heinrich Hoffmann von Fallersleben en Jan 

Frans Willems met elkaar in briefwisseling en samen zouden ze – Leerssen wees er 

onlangs op – nog belangrijke daden verrichten voor de Europese volkstaalfilologie.195 

Hoe belangrijk die samenwerking ook zou worden en hoewel ze elkaars werk ook in 

                                                 
193 Zie het derde hoofdstuk, blz. 108. 
194 Tilmans, ‘De ontwikkeling van een vaderland-begrip in de laat-middeleeuwse en vroeg-moderne 
geschiedschrijving van de Nederlanden’. 
195 Leerssen, ‘Ideeën hebben vleugels’. 
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de jaren 1820 al kenden, is wat zij onafhankelijk van elkaar deden in dat eerdere 

decennium belangrijk. Voor Willems geldt immers dat zijn bekering tot de historische 

letterkunde een eigen dynamiek had, die zich vroeger richtte op de traditionele kernen 

van de Nederlandse editiepraktijk dan op Duitse ideeën. 

Willems’ eigen weg begon bij de confronterende ervaring met Franse 

revolutionairen en werd vanaf 1819 verder gevoed door zijn taalpolitieke stellingname 

in het kader van zijn staatsnationalistische overtuiging ten tijde van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. In 1824 vond hij bovendien een Middelnederlandse 

vertaling van de Franse Roman de la Rose. Die roman, in de Nederlanden al bekend 

sinds het voor Clignett en Steenwinkel een voorbeeld was geweest voor hun 

vernieuwende Maerlanteditie vanaf 1784, gebruikte Willems om aansluiting te zoeken 

bij de bestaande filologische structuren: de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde in Leiden, maar vooral Willem Bilderdijk en de Tweede Klasse van het 

Koninklijk Instituut in Amsterdam. Hoffmann kende die bestaande filologie overigens 

ook: hij importeerde wel Duits literair-historistisch gedachtegoed, maar erkende bij 

zijn bezoeken aan Nederlandse geleerden en bibliotheken vanaf 1819 altijd ook wat 

daar al gebeurd was. 

Maar wat maakt het uit wie er begonnen is? Belangrijker in dit hoofdstuk was 

dat uit de wisselwerking tussen de Nederlandse filologische traditie en de Duitse 

herderiaanse ideeën een nieuw soort editievak ontstond, dat veel gelijkenissen 

vertoonde met het Europese literaire historisme. De belangrijke ontwikkelingen 

spelen zich opnieuw, zoals in de voorgaande delen, op vier domeinen af. 

Rond 1600 was het onderzoeksveld van de klassieke filologie verbreed naar 

middeleeuwse kronieken en eigentijdse literatuur in de volkstaal; in deze periode werd 

het onderzoeksobject van de zo ontstane volkstaalfilologie nog verder verruimd tot 

middeleeuwse poëzie (I). Achter die verbreding school een moreel appel, dat het 

meest expliciet verwoord werd door Hoffmann en Jacob Grimm. Het bestuderen van 

middeleeuwse fictie was meer dan een nieuw onderzoeksproject, het was een 

nationale, zelfs menselijke plicht om het literaire erfgoed in stand te houden of te 

restaureren. Die gedachte zat achter een intensivering van de aandacht voor de eigen 

taal en geschiedenis die de eerste editeurs voor de Republiek gehad hadden – in 

historisch-staatkundige zin voor hun nieuwe, soevereine staatsvorm en in culturele zin 

voor hun succesrijke kweekvijver van Nederlandse klassieken. Die aandacht voor het 

eigene werd nu omgesmeed tot een verplichtende geleerde studie van het poëtische, 

soms zelfs epische, erfgoed van de natie (II).  

Ook de plaatsen waar deze nieuwe editeurs met hun aandacht voor de fictie 

hun werk verrichtten, kregen een meer nationaal karakter. De overheid richtte nu 

instellingen op waar editeurs elkaar konden ontmoeten en waar zij hun werk bekend 

konden maken. Zo kreeg de Leidse Maatschappij, meestal met steun of op initiatief 

van verschillende overheden, gezelschap van de Tweede Klasse van het Koninklijk 

  



PENSOLDENIERS 1784-1838 

 

258 

Instituut in Amsterdam, de Commissie Rerum Belgicarum scriptores in Den Haag en 

de Commission royale d’histoire in Brussel. In inhoudelijke en in institutionele zin 

was er dus in deze periode sprake van een nationalisering van het editievak in de 

Nederlanden (III).  

Zelfs in de epistemologische onderbouwing van dat vak was sprake van een 

intensivering, zelfs van een nationalisering. In de vorige periode was een goede 

editeur vooral een betrouwbare tekstgetuige. Die betrouwbaarheid was altijd sociaal 

bepaald, soms ook naar politieke overtuiging. Politieke ingesteldheid werd nu steeds 

vaker onontbeerlijk voor een tekstgeleerde: zijn werk moest voortaan beantwoorden 

aan politieke, morele en geleerde eisen (IV). Het traditionele waarheidszoeken werd 

ondergeschikt aan het zoeken naar de natie. Dat kon op een zeer concreet, taalpolitiek 

niveau gebeuren – zoals bij de vroege Willems, of op een abstracter, historistische 

wijze – zoals bij Hoffmann. De tekstbezorging had voortaan een nationaal belang, dat 

woog op de voormalige tekstgetuigen.  

Maar was dat waar voor elke editeur in de Nederlanden? Grimm en Hoffmann 

formuleerden wel helder wat er zich eerder in stilte had afgespeeld, maar wilde dat 

ook zeggen dat zij de agenda van de editeurs van de Nederlandse letterkundige teksten 

bepaalden? In een volgend hoofdstuk zal het werk van enkele vooraanstaande editeurs 

vanuit een ander standpunt dan dat van de meervoudige nationalisering bekeken 

worden, in de eerste plaats het werk van Willem Bilderdijk. Hij had via Tydeman 

contact met Grimm. Hij werkte aan en maakte ruzie met het Koninklijk Instituut. Hij 

beoefende gelijkelijk de taalkunde en de geschiedenis. Zijn Taal- en dichtkundige 

verscheidenheden wekten, zoals in dit hoofdstuk bleek, de hoogste verwachtingen bij 

de herderiaan Hoffmann en de gepolitiseerde Willems uit het Zuiden had er de 

grootste lofbetuigingen voor. Maar wat zei Bilderdijk zelf over geleerdheid en het 

vaderland?  

 



 

H o o f d s t u k  6  

 

DE  ANTIQUARISCHE ORDE 

Met zijn oproep in de Algemeene konst- en letterbode van 1821 trok August Heinrich 

Hoffmann von Fallersleben beide uiteinden op van het zich nationaliserende editievak 

in de Nederlanden. Zijn appel was tegelijk ethisch en methodologisch: enerzijds 

hadden editeurs nationale plichten en historistische doelstellingen na te streven, 

anderzijds moest hun werk empirisch zijn en ook de nog onbekende fictionele kanten 

van de oude literatuur belichten. Enerzijds formuleerde Hoffmann met andere 

woorden hoge ambities voor de editeurs: ambities die de natie en het verleden 

moesten dienen; anderzijds moesten zij in de grootste nederigheid hun hoofd buigen 

over de schrijftafel en de oude documenten zelf met de grootste precisie bestuderen. 

Aan het werk dat sinds eeuwen aan de Nederlandse oudste teksten besteed werd 

suggereerde Hoffmann dus een nationalistisch en historistisch doel en een inhoudelijk 

uitgebreide, maar tegelijk ook empirisch-precieze manier van werken. Half werk was 

die hoge roeping immers niet waardig, zo had ook Jacob Grimm gezegd. Hoffmanns 

hoge verwachtingen zouden volgens hemzelf het eerste ingelost worden door Willem 

Bilderdijk, wanneer die zijn Taal- en dichtkundige verscheidenheden zou laten 

verschijnen. 

 De abstracte doelen van de tekstbezorging, maar veel meer nog de concrete 

empirie die volgens Hoffmanns oproep betracht moesten worden, legde de oude 

spanning tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid opnieuw bloot. Het in druk 

brengen van onbekende of ontoegankelijke teksten leek ook Hoffmann en de 

Nederlandse editeurs in de decennia vóór zijn reizen – zoals Clignett, Steenwinkel, en 

Willems – een geschikte manier om de openbare beschikbaarheid van die teksten te 

vergroten. Maar de betrouwbaarheid van zulke edities kon niet anders of beter dan in 

voorgaande tijden gegarandeerd worden. De oplossing voor de spanning tussen 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid bleef dan ook na de revoluties van rond 1800 en 

na de nationalisering van het editievak in de jaren 1820 dezelfde als ervoor: de oude 

teksten moesten verankerd worden in een materie, tekstuele betrouwbaarheid moest 

een materiële basis krijgen. Ook in de nieuwe tijden die in de decennia kort voor 1800 

uitgeroepen werden, bleven de tekstbezorgers schrijven en spreken over perkament, 

grafstenen en verdwenen kloosters. De tekstgeleerdheid in de Nederlanden behield, 

ondanks het oplaaiende vuur van de natie, een oude antiquarische kern. Er waren 

immers editeurs te vinden voor wie die kern, die terugging tot Leidse rechtsgeleerden 
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van de eerste helft van rond 1600, het wezen uitmaakte van de Nederlandse 

tekstgeleerdheid. 

 In dit hoofdstuk zal die blijvende kern gevolgd worden op vier momenten in 

de periode tussen 1784 en 1838, van zowel voor als na de revoluties, van zowel voor 

als na de Verhandeling van Willems, van zowel voor als na het bezoek van Hoffmann. 

Om de antiquarische kern ook in een van de meest vernieuwende edities op te sporen, 

zal ik dit hoofdstuk, net als het vorige, beginnen met de editie die Clignett en 

Steenwinkel vanaf 1784 maakten van Maerlants Spiegel historiael. Niet alleen hadden 

zij aandacht voor zowel zijn historische verslag als voor de taal waarin het geschreven 

was, waarmee zij twee min of meer gescheiden tradities in het editievak voor het eerst 

verenigden en aan het begin stonden van een nieuwe periode in het editievak. Zij 

hadden ook evenveel aandacht voor Maerlants graf in Damme. Het is slechts één van 

de materiële bewijsvoeringen die zij voor de betrouwbaarheid van de tekst inriepen, 

zoals zal blijken. Hoewel Clignett en Steenwinkel in het vorige hoofdstuk figureerden 

omwille van hun vernieuwende historisch-taalkundige combinatie, zullen zij in dit 

hoofdstuk vooral ter sprake als aanhangers van een oudere, materiële bewijsvoering.  

 Twee volgende episodes zullen illustreren hoe de antiquarische 

betrouwbaarheidseis ook aan de nieuwe instituten waar editeurs hun werk verrichtten 

geldig bleef. De geleerde Clarisse verrijkte in 1818 de bibliotheek van de Leidse 

Maatschappij met wat perkament, om zo ten overstaan van mede-editeurs zijn 

betrouwbaarheid als tekstgetuige veilig te stellen. Voor Bilderdijk werd dergelijke 

verzamelactiviteit de hoofdtaak van de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut, 

waarvan hij de voorzitter was. En in zijn Taal- en dichtkundige verscheidenheden valt 

dezelfde aandacht voor het oude handschrift te merken. Het bezit en de studie van de 

oude handschriften wilde Bilderdijk overigens voorbehouden aan Nederlandse 

geleerden, afgeschermd van Duitse interesse. Voor hem liepen de grenzen van 

geleerdheid in de gangbare Nederlandse zin volledig gelijk met staatsgrenzen. In 

dezelfde paragraaf zal Jan Frans Willems Bilderdijk bijtreden en zich rond 1825 met 

een handschrift toegang verschaffen tot diens letterkring en tot de Tweede Klasse van 

het Koninklijk Instituut. Willems zocht in de jaren 1820 immers, zoals in het vorige 

hoofdstuk ook bleek, in de eerste plaats aansluiting bij de oude traditie van 

Nederlandse tekstgeleerdheid. Daarna zal in een vierde paragraaf, waarin editeur 

Pieter Gerardus Witsen Geysbeek als een van de voorbeelden dient, duidelijk worden 

dat de antiquarische geleerdheid de revolutionaire tijden overleefd had en dat het 

oude, exemplarische historische besef bleef bestaan in de praktijk van veel editeurs. 

 De bespreking van die vier momenten zal tonen dat door alle revolutionaire en 

literair-historistische ontwikkelingen heen een antiquarische tekstgeleerdheid bleef 

bestaan. Die continuïteit kan de dubbele, tegelijk nationalistisch-historistische en 

precies-empirische oproep van Hoffmann verklaren. Het resultaat was verder soms 

merkwaardig editiewerk, waarvan ik in de laatste paragraaf een voorbeeld van de 
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hand van Willems geef. In zijn editie van een Brabantse kroniek wilde hij beide 

doelen van Hoffmann – het hoge, nationale en het gedetailleerde, geleerde – tegelijk 

dienen. Het leverde een paradox op, die van de epische voetnoot. 

 

 

Spiegel historiael, Clignett & Steenwinkel eds. (1784-1785) 

Veertig jaar voordat Hoffmanns oproep gedrukt werd, bezorgden Jacob Arnold 

Clignett en Jan Steenwinkel al de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant. In het 

vorige hoofdstuk beschreef ik dat die editie met het ene been in een oude tijd en met 

het andere been in een nieuwe tijd stond. Eén van oude sporen was het probleem van 

de betrouwbaarheid van een teksteditie. Uitgever Frans de Does loste dat probleem, 

zoals verteld, op door kandidaat-intekenaars de mogelijkheid te geven het 

oorspronkelijke handschrift bij één van beide editeurs thuis te bekijken voordat ze hun 

naam op de lijst zouden zetten. De materiële aanwezigheid van een oud handschrift 

diende dus voor de uitgever en de editeurs als onderpand voor de claim van 

betrouwbaarheid die hun publicatie inhield. Dat werkte: Frans de Does kon de editie 

van de Spiegel historiael drukken en er zelfs – tegen een ‘hooger prijs’ maar ‘op 

verzoek van eenige Liefhebbers’, schreef hij1 – een gegraveerd portret van Jacob van 

Maerlant bijvoegen. Dat portret zal hierna nog verder besproken worden, als één van 

de uitingen van de oude spanning tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid en het 

vertrouwen dat editeurs in de materialiteit van kennis bleven stellen. Naast het portret 

blijkt dat vertrouwen ook uit de aandacht die Clignett en Steenwinkel aan het 

handschrift, aan kaarten, aan een opschrift en een grafsteen schonken. 

 De raadpleegbaarheid en de materiële aanwezigheid van het handschrift was 

dus voor Frans de Does de garantie voor de betrouwbaarheid van de hele 

onderneming van de editie, maar ook de editeurs zochten een materiële basis. Ook zij 

verantwoordden zo hun hele tekstbezorging; ook voor hen was het handschrift van 

een oude tekst een primaire voorwaarde voor het maken van een editie. Zo beweerden 

ze dat ze lange tijd de editie van Le Long uit 1727, die ‘niet naauwkeurig’ was, niet 

hadden kunnen verbeteren ‘om dat wy geen Handschrift van dezen Spiegel Historiael, 

het eenig middel echter om een verbeterde uitgave te vervaardigen, wisten machtig te 

worden’.2 Zoals ik hiervoor al schreef, lukte hen dat uiteindelijk wel dankzij hun 

geleerde netwerk en dankzij een gunst van de curatoren van de Leidse universiteit. 

Clignett en Steenwinkel hadden zo een materiële basis voor hun nieuwe uitgave van 

de Spiegel historiael.  

Behalve voor het project als geheel, zochten zij ook voor enkele inhoudelijke 

beweringen in hun inleiding gelijkaardig bewijs in handschriften. De bibliografie van 

                                                 
1 De Does Pz., ‘Bericht’, 3. 
2 Clignett en Steenwinkel, Spiegel historiael, ix-x. 
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Jacob van Maerlant bijvoorbeeld staafden zij werk voor werk met een opsomming van 

de bekende handschriften, vaak door Jacob Visser aan hen bekend gemaakt. Wanneer 

er bij een Bijbelvertaling in proza twijfel bestond over de toekenning daarvan aan 

Maerlant, zoals Le Long gedaan had, waren Clignett en Steenwinkel ook formeel over 

de oplossing: ‘Het zy ons genoeg, dat men een oud HS. dezer vertalinge in onrijm 

vindt, waar in uitdrukkelijk gemeld wordt, dat Maerlant dezelve vervaardigd heeft’.3 

Net als Wagenaar in de zaak-Kolijn, eisten Clignett en Steenwinkel hier de 

aanwezigheid van een oud handschrift, al was het zelfs maar van een niet zeer 

bepaalde ouderdom, om de betrouwbaarheid van de auteurstoewijzing te garanderen.

  

Het raadpleegbare oude handschrift was slechts één uit een reeks bronnen die Clignett 

en Steenwinkel gebruikten voor hun toelichting op schrijver en werk. Enkel uit steen 

gehouwen informatie echter was hun blind vertrouwen waard. Naast handschriften 

met teksten gebruikten zij ook oude kaarten, overigens met dezelfde omzichtigheid. 

Maerlant droeg volgens zijn editeurs de naam van een plaats, van Maerlant of 

Mierlant, dat ze in een verdronken deel van het Zeeuwse Zuid-Beveland situeerden. 

Ze baseerden zich op een kaart uit 1274 die in de Zeeuwse kroniek van Smallegange 

afgedrukt was en op een kaart, ‘welke in de verzameling van oude kaarten, onlangs 

door den Hr. Berkhey, met meer andere zeldzaamheden, verkocht, in de Cat. N°. 2. 

beschreven wordt, en thands by den eerstgenoemden Uitgever berust’.4  Ook voor 

oude kaarten gold dat een latere druk pas kracht van bewijs had als ook oud papier te 

consulteren viel; de naam van de bezitter moest omwille van de traceerbaarheid dan 

ook vernoemd worden. Het gebruik van de kaarten gebeurde overigens in hetzelfde 

persoonlijke netwerk als dat van handschriften: ook hierbij noemden Clignett en 

Steenwinkel hun informanten dankbaar met naam, zelfs als ze hen tegenspraken. 

Immers, 

de Hoog Gel. Heer TE WATER, welke op ons verzoek de vriendelijkheid 
gehad heeft, ons hier omtrent eenig bericht te doen toekomen, waar 
voor wy Zijn Hoog Gel. vriendelijk bedanken, meldt ons, dat niet alle 
de oude kaarten omtrent den naam van deze plaats overeenstemmen, en 
dat dit Mierlant in eene kaart van Zeeland van 1420, welke de Wel-Ed. 
Gest. Heer van de Spiegel bezit, genoemd wordt Nieuland, en zoo ook 
in eene kaart van 1274. bij zijn Hoog Gel. berustende.5  

In de circulatie onder geleerden en in de evaluatie van de geboden informatie leken 

oude kaarten dus op oude handschriften. Maar kaartpapier kon even onbetrouwbaar 

zijn als perkament en voorzichtigheid was dan ook geboden: ‘Waar de plaats 

MAERLANT gelegen hebbe, is dus onzeker’. 6  Het is dezelfde onzekerheid die de 

                                                 
3 Ibidem, lix. 
4 Ibidem, xxv. 
5 Ibidem, xxv-xxvi. 
6 Ibidem, xxvii. 
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auteurs ook tentoon spreidden bij het bespreken van Maerlants geboorteplaats. Die 

stond immers  slechts vermeld in de papieren Bibliotheca Belgica van Jan Frans 

Foppens en Jean-Noël Paquot. De reputatie van beide bio-bibliografen, die overigens 

zelf ook editeurs van diplomata en kronieken waren, de laatstgenoemde bovendien 

universiteitsbibliothecaris in Leuven (en auteur van een andere bio-bibliografie, de 

Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la 

principauté de Liège et de quelques contrées voisines, 1765-1770), was voor de 

Maerlantediteurs niet overtuigend: ‘Dat Damme de geboorteplaats van onzen Dichter 

geweest is, wordt slegts gezegd; doch niet bewezen.’ 7  Wél bewezen was zijn 

geboortejaar: in een opschrift bij Maerlants graf stond immers duidelijk gegraveerd 

dat Maerlant in 1300 op vijfenzestigjarige leeftijd gestorven was. Voor de zekerheid 

drukten de editeurs het grafschrift af:  

Voorbijganger, wat ik zeg is slechts weinig, blijf staan en lees verder. 
Dit is het graf van Jacob van Maerlant, een zeer beroemd dichter en 
redenaar, die in 1300, 65 jaar oud, stierf en onder deze steen begraven 
ligt.8 

Een eenvoudige berekening op basis van dit epigrafische bewijs leerde dat Maerlant 

in 1235 geboren was. Dat stond vast, maar verder diende de twijfel zich bij Clignett 

en Steenwinkel gauw aan wanneer materieel bewijs ontbrak. 

Niet zonder reden, vonden de editeurs zelf: er werd immers te veel ongegronds 

gezegd. Ze wantrouwden beweringen van Paquot en Foppens, maar net zo goed ‘het 

verkeerde gevoelen van zommige Schryvers, welke Jacob van Maerlant, en den 

befaamden Thijl Ulenspiegel voor een en den zelfden houden.’ Dat gerucht vond 

volgens Clignett en Steenwinkel – en hierin volgden ze ‘den kundigen Paquot’ wél – 

zijn oorsprong in de onduidelijkheid van de materiële bronnen. Er waren volgens 

Paquot drie mogelijke oorzaken, telkens te wijten aan onduidelijkheden op Maerlants 

grafzerk. Een eerste oorzaak kon de afbeelding van Maerlant zijn, als een wijsgeer, 

voor een lessenaar en met de uil van Minerva als attribuut. Door het afslijten van de 

zerk werd de lessenaar na verloop van tijd een spiegel, die samen met Minerva’s 

vogel de dode de naam Uilenspiegel gaf. Een variant hierop was een memento mori, 

dat eenzelfde verwarring opleverde: een doodshoofd werd gaandeweg als uil gezien 

en het onderschrift ‘dat is uwen spiegel’ als ‘dat is Ulenspiegel’ gelezen. En een 

variant: misschien stond op Maerlants graf zijn werk Leken spieghel gebeiteld, dat 

                                                 
7 Ibidem, xxviii. 
8  Viator, quod dico paullum est, 

Adsta, et perlege.  
Hoc est sepulchrum 
JACOBI A MELLANT 
Poëtae et Oratoris clariss. 
Qui a ·CCC· LXV. annis obiit, 
Et hoc sub lapide sepultus jacet. (Ibidem, xxxvi, vertaling JR). 
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gelezen werd als ‘Ulenspieghel’. Hoe de persoonsverwisseling ook ontstaan is, de 

vergissing werd in het eerder al betrouwbaar gebleken grafschrift, dat door een zekere 

N. Rommel geplaatst was, erkend, benoemd en zo geneutraliseerd. Het benoemde het 

graf en de beeltenis erop immers als die van Maerlant en expliciet niet als die van een 

ander: 

[...] En toont het [graf] hem zittend achter een lessenaar in een 
bibliotheek, in de kledij van een geleerde? Er was vroeger ook een 
uiltje dat tegenover hem stond, het symbool van waakzaamheid en 
wijsheid. Maar zolang de onwetendheid van een vroegere tijd de 
lessenaar voor een spiegel aanzag, noemde ze hem Uilenspiegel.9 

Rommels opschrift bewees zichzelf opnieuw als de betrouwbaarheid in steen. De 

grote vergissingen uit vroegere eeuwen waren daarentegen juist door onduidelijkheid 

van materiële informatie ontstaan. Dat deze betrouwbare epigrafie pas eeuwen na 

Maerlants dood op zijn (overigens veronderstelde) graf aangebracht was, wekte bij 

Clignett en Steenwinkel opmerkelijk genoeg nauwelijks wantrouwen. Verdere 

inlichtingen over Rommel vonden ze niet het vermelden waard, dat de steen er pas in 

het midden van de zeventiende eeuw gekomen was, evenmin. 10  De oudheid die 

Clignett en Steenwinkel eisten van materiële resten was met andere woorden (naar 

hedendaagse begrippen) net zo rekkelijk als die die Wagenaar eiste voor een 

handschrift met Kolijns tekst. 

Hoewel ze in de zaak veel onduidelijk lieten (en dat zou voor zeer lang nog zo 

blijven), 11  is het epistemologische streven van Clignett en Steenwinkel duidelijk: 

zekere kennis moest gebaseerd zijn op duidelijke materiële bronnen. De kwalificatie 

die Clignett en Steenwinkel gaven aan de persoonsverwisseling tussen Maerlant en 

Uilenspiegel, is overigens veelzeggend. Ze noemden dat een ‘verdichtsel’, een ‘fabel’ 

en ze achtten het, samen met Paquot,  

niet onmogelijk, dat een der bygebrachte gissingen aanleiding tot dit 
verdichtsel gegeven hebbe, het welk zyne oorsprong zekerlijk aan het 

                                                 
9  [...] 

Viden’ assidentem librario pluteo, 
In veste doctorali? 
Fuit et olim apposita noctua, 
Vigilantiae et sapientiae signum. 
Sed dum ignorantia prioris aevi 
Pluteum pro speculo videt, 
Illum Ulenspiegel vocitavit. (Ibidem , vertaling JR). 

10 De N. Rommel die Clignett en Steenwinkel noemen, is Nicolaas Rommel (1603-1669), 
raadpensionaris en griffier van het Brugse Vrije, en commissaris voor de grensbepaling tussen de 
Verenigde Provinciën en de Spaanse Nederlanden. De inlichtingen op de steen had hij van zijn collega 
Jan-Baptist van Belle (Frits van Oostrom, Maerlants wereld, 8e druk: leeseditie (Amsterdam: 
Prometeus, 1997), 7-8 en A. Van den Abeele, De balie van Brugge. Geschiedenis van de Orde van 
advocaten in het gerechtelijk arrondissement Brugge (Brugge: Vanden Broele, 2009)).  
11 Voor de blijvende verwarring over het graf van Maerlant/Uilenspiegel, tot in de negentiende en 
twintigste eeuw, zie de openingsparagraaf van Van Oostrom, Maerlants wereld, 7-11. 
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onkundig gemeen te danken heeft, en uit dien hoofde onzen Dichter tot 
weinig nadeel strekt. 

In onkunde tieren de fabels, onduidelijkheid in de materiële bronnen is hun mest. 

Clignett en Steenwinkel zochten de zekerheid van materiële kennis om zulke fabels te 

ontkrachten; zij voerden nog steeds de agenda van Petrus Scriverius uit en hun 

vertrouwen in stenen informatie was net zo vast als dat van Scriverius, met zijn 

toetsstenen en zijn plaat bij de Leidse Burcht. Clignett en Steenwinkel waren 

onvervalste antiquaren. 

 Beweringen alleen op schrift waren ronduit onbetrouwbaar; onduidelijkheid 

van materieel bewijs leidde, net als de afwezigheid ervan, tot twijfel bij de editeurs. 

Zekerheid daarentegen gaf een opschrift of een oud handschrift. Dat bewijst opnieuw 

de basis waarop Clignett en Steenwinkel de ‘Duitsche doctrinale’ aan Maerlant 

toeschrijven, of het toch ‘niet onwaarschijnlijk’ vinden dat hij de auteur was. 

Opnieuw blijkt Visser er een handschrift van te bezitten. Het was een bijzonder 

handschrift: 

In de voorletter O, met goud en kouleuren geschilderd, ziet men in dit 
Handschrift eenen man, met een blauw onder- en rood boven-kleed, 
ophebbende eene muts, en in zyne handen eene rol papieren, waar op 
geschreven is: DITS DOCTOR MAERLANT. Volgends opgave van den Hr. 
Visser komt deze afbeelding zeer wel overeen met die, welke van 
Maerlant op het Stadhuis te Damme gevonden wordt, [...]. Hier uit 
meenen wy, dat het zeer waarschijnlijk is, dat de afschryver van dit 
stuk zekerheid moet gehad hebben, dat Maerlant Dichter der Duitsche 
Doctrinale geweest is; dewijl er anders geen reden te vinden is, 
waarom hy het afbeeldsel van dezen Dichter voor dit werk heeft 
geplaatst of doen plaatzen.12 

In het handschrift was in een miniatuur een afbeelding van Maerlant te vinden, wat 

volgens de editeurs onzinnig zou zijn als diens auteurschap ook maar de minste twijfel 

leed. Dit niet-tekstuele argument won nog aan kracht omdat de afbeelding leek op een 

echt materieel overblijfsel: het gedenkteken dat in het stadhuis van Damme hing. Dat 

die gelijkenis er was, kon opnieuw het netwerk van Clignett en Steenwinkel 

bevestigen. De editeurs besteedden overigens nog meer aandacht aan dat 

gedenkteken, ‘in eene groote zale, op den sleutel van eenen balk konstig 

uitgehouden’. Niet alleen het auteurschap van de Doctrinale werd ermee bewezen, 

meer nog ook:  

[het] geeft een overtuigend bewijs van de algemeene achting, waar in 
Maerlant onder zyne tydgenooten was; en dat men hem onder die 
mannen stelde, welke zich, door hunne verdiensten waardig gemaakt 
hadden, dat men ter hunner gedagtenis gedenkteekenen oprichte. 

                                                 
12 Clignett en Steenwinkel, Spiegel historiael, liii. 
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Maerlant wordt hier afgebeeld in de kleeding van eenen wijsgeer, met 
de pen in de hand, hebbende voor zich een geopend boek op eenen 
lessenaar.13 

Het gedenkteken, ingewerkt in de architectuur van het Damse stadhuis, was het bewijs 

van de enorme reputatie die Maerlant in zijn eigen tijd had. En niet zomaar bewijs, 

maar ‘overtuigend bewijs’; het gedenkteken liet geen ruimte meer voor de twijfel die 

elders in de editie opdook. Dat de editeurs het gedenkteken zelf niet gezien hadden, 

was daarbij blijkbaar geen reden tot bezorgdheid. Als het over dit materiële bewijs 

van Maerlants succes ging, gingen zij zonder voorbehoud mee in de berichten van 

Paquot en Isaac Le Long, de bezitter van een handschrift van Maerlants Rijmbijbel, 

die ooggetuigenissen konden traceren tot in 1725 en 1627. De laatstgenoemde 

ondersteunde dat getuigenis in zijn Boek-zaal der Nederduytsche bybels (1732) met 

‘een nette afteekening’ van de steen.14 Beweringen van vroegere geleerden namen 

Clignett en Steenwinkel dus pas zonder twijfel aan als zij geworteld waren in 

materiële resten van het verleden.  

De garanties voor zekere kennis over Jacob van Maerlant die Clignett en 

Steenwinkel in hun editie aandroegen, waren de garanties die antiquaren al langer 

aandroegen tegen de pyrronistische twijfel: de betrouwbaarheid van kennis over het 

verleden kon bewezen worden met materiële resten ervan. Een gedenksteen, een 

opschrift, een grafzerk, maar ook kaarten en oude handschriften boden de editeurs in 

verschillende gradaties die zekere kennis aan. Zélf achtten Clignett en Steenwinkel 

hun auteur, die in de dertiende eeuw al zo verlicht leek, net zo hoog als zijn 

tijdgenoten. Die tijdgenoten hadden hun achting overtuigend in een gedenksteen 

geuit. En ook de editeurs wilden hun eigen achting niet slechts in woorden beweren. 

Samen met hun uitgever Frans de Does, herhaalden de editeurs die stap van de tekst 

naar het beeld: zij voegden aan het einde van hun inleiding op de editie het portret van 

Maerlant toe. Hij werd er afgebeeld zoals de beschrijving van de gedenksteen doet 

vermoeden: met een muts en een opengeslagen boek. Daaronder werd vermeld wat ze 

uit zijn grafsteen voor zeker afgeleid hadden: ‘Geb. 1235’ (afbeelding). Van hun 

achting voor Maerlant wilden Clignett, Steenwinkel en De Does zo een ook voor 

henzelf overtuigend, antiquarisch bewijs leveren.  

                                                 
13 Ibidem, xxxiv-xxxv. 
14 Ibidem, xxxiv (noot). 
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Clarisse, materialiteit en de bibliotheek van de Leidse Maatschappij (1818) 

De Maerlanteditie die Clignett en Steenwinkel vanaf 1784 lieten verschijnen bevond 

zich, zoals ik in het vorige hoofdstuk schreef, op een overgangspunt. Dat die editie 

sporen bevat van de oude antiquarische interesse in het literaire verleden lijkt dan ook 

vanzelfsprekend. Maar dezelfde antiquarische interesse bleef de decennia na het 

verschijnen van hun Maerlanteditie springlevend. Ook in de schoot van de grootste 

vernieuwing op het terrein van de filologische studie in de Nederlanden voor 1800, in 

de schoot dus van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden, werd de 

letterkundige studie op een antiquarische manier voortgezet. Het antiquarisme van 

Clignett en Steenwinkel lijkt dus geen overblijfsel uit een oude tijd te zijn, maar een 

houding die tekstgeleerden konden blijven aannemen, ook nog in het jaar vóór 1819. 

Dat bewijst het editiewerk van de predikant en hoogleraar Joannes Clarisse, een van 

actiefste vroege leden van de Maatschappij. Hierna zal blijken dat het antiquarisme 

van Clarisse bestond uit de oude aandacht voor de materiële aanwezigheid van de 

tekst, dat het verder evenzeer bestond uit een emotioneel plezier in de geleerdheid en 

ten slotte dat het zich institutioneel kon verankeren in de bibliotheek van de Leidse 

Maatschappij.  

Clarisse, filoloog en antiquaar 

Wie was Joannes Clarisse? Hij werd in 1770 geboren in Schiedam, studeerde in 

Amsterdam en in Utrecht, waar hij promoveerde in de godgeleerdheid. Zijn 

professionele activiteiten situeerden zich grotendeels op het theologische terrein; de 

filologie van het oude Nederlands bleef voor hem een leven lang een liefhebberij. Na 

zijn studie vestigde Clarisse zich immers als predikant in Doorn en later in Enkhuizen. 

In 1814 werd hij gewoon hoogleraar in de godgeleerdheid aan de universiteit van 

Harderwijk, waar hij ook academiepredikant werd. Hij breidde zijn leeropdracht later 

uit met Oosterse talen en voor enkele jaren zelfs met natuurlijke historie. Tegelijk 

beoefende hij op de kansel zijn ambt met sentiment en emotie, soms zonder een 

woord op papier.15 Nu en dan, maar niet te vaak, deed hij dat zelfs tot eigen tranen 

toe. Om dat effect te bereiken raadde hij overigens zijn medepredikanten in een 

verhandeling aan om zelf muziek te spelen en af en toe sentimentele romans te lezen, 

zoals die van Rhijnvis Feith.16 Intussen onderhield hij ook de studie van de oude 

Nederlandse taal. Al tijdens zijn studie in Amsterdam had hij filologische opstellen 

geschreven, die hij liet verschijnen in het Taal- dicht- en letterkundig magazijn. Het 
                                                 
15 Matthijs Siegenbeek, ‘[Aanspraak. Levensbericht van J. Clarisse]’ Handelingen van de jaarlijksche 
vergadering der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 17 van 
Zomermaand 1847 [Jaarboek 1847] (Z.pl., z.j.) 3-46, i.h.b. 26-38. 
16 Herman Roodenburg, ‘Tranen op het preekgestoelte. De achttiende-eeuwse kanselwelsprekendheid 
tussen toneel en authenticiteit’, De achttiende eeuw, 41 (2009) 15-32, voornamelijk 41-42. 
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leverde hem in 1804 het lidmaatschap van de Leidse Maatschappij op. In haar reeksen 

zou hij later de eerste edities doen verschijnen van Jacob van Maerlants Heimelijkheid 

der heimelijkheden (1838) en van De natuurkunde van het geheelal (1847), een 

leerdicht dat aan een Broeder Gheraert werd toegeschreven en dat hij zowel 

filologisch als natuurwetenschappelijk toelichtte. 17  Voor de theoloog en predikant 

Clarisse was de Maatschappij dus het belangrijkste forum voor zijn letterkundige 

studies. Hoewel hij wat afwijkt van het gangbare rechtsgeleerde profiel van editeurs, 

werkte Clarisse niet in de marge van de geleerdheid; hij was zowel in 

genootschappelijk zin – in de Maatschappij – en op inhoudelijk vlak – met Stoke en 

vooral met Maerlant – actief in de kern van de volkstaalfilologie van zijn tijd. Beide 

aspecten zijn van belang en beide zal ik hierna bespreken. Eerst komt zijn studie van 

Stoke en Maerlant aan bod en dus de aard van zijn bijdrage aan de filologie van zijn 

tijd, die wat zal blijken af te wijken van wat bijvoorbeeld Grimm en Hoffmann in 

diezelfde jaren voor ogen hadden. Ten tweede bekijk ik wat Clarisses filologische 

bijdrage betekende voor de Leidse Maatschappij en vooral voor haar bibliotheek.18 

 Wat was de bijdrage van Clarisse aan de filologie van het Nederlands? 

Wellicht zijn belangrijkste bijdrage was een geannoteerde editie van de Heimelijkheid 

der heimelijkheden van Maerlant, met een inleiding en een woordenlijst, uit 1838. 

Minder belangrijk, maar interessanter is het kleinere werk dat aan die editie vooraf 

ging. Daarin toonde Clarisse openlijker dan in die grote, alleenstaande editie hoe hij 

met de resten van het literaire verleden omging en hoe hij zelf zijn bijdrage aan de 

filologie zag. Dat was bijvoorbeeld het geval in 1818, toen hij aan de Leidse 

Maatschappij een ontdekking meldde. Het ging om een paar bladen uit Maerlants 

Spiegel historiael en een paar uit Stokes Rijmkroniek. ‘Dit verheugde mij ongemeen,’ 

liet hij de Maatschappij weten, ‘niet alleen om het aardige der vondst, maar vooral 

ook, vermits ik vermoedde, dat door dezelve welligt onze Taal- en Letterkunde eenige 

dienst zou kunnen bewezen worden.’19 Daarom bracht hij de fragmenten in druk en 

collationeerde hij ze met de recentste edities van beide werken, respectievelijk die van 

Clignett en Steenwinkel uit 1784-1785 en die van Huydecoper uit 1772. De editie en 

                                                 
17 J. Clarisse, ‘De heimelijkheid der heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan Jacob van Maerlant; 
met eene inleiding en aanteekeningen van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 
uitgegeven’, Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 4 (1838b) 1-544 en 
J. Clarisse, ‘Sterre- en natuurkundig onderwijs, gemeenlijk genoemd: Natuurkunde van het geheel-al, 
en gehouden voor het werk van zekeren Broeder Gheraert. Een Nederduitsch oorspronkelijk leerdicht 
uit het laatst der XIIIe of het begin der XIVe eeuw. Uitgegeven naar vijf zeer oude handschriften, met 
gebruikmaking van vier latere maar zeer naauwkeurige afschriften, met eene inleiding en 
aanteekeningen’, Nieuwe reeks van werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te 
Leiden, (1847) 1-507. 
18 Dit stuk verscheen, voorzien van een ruimere context, al eerder: Jan Rock, ‘Gewonnen perkament, 
gewaarborgde kennis. Joannes Clarisse en de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde als geleerde werkplaats’ Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te 
Leiden 2007-2008 (Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2009a) 58-73. 
19 J. Clarisse, ‘Berigt aangaande twee fragmenten van twee verlorene handschriften; het eene van Jacob 
van Maerlant’s Spiegel-Historiaal, en het andere van Melis Stoke’s Rijm-Kronijk’, Verhandelingen van 
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leyden, 2 (1818) 183-277, citaat op 190-191. 
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de collatie verschenen in de reeks Verhandelingen van de Maatschappij. Het is een 

kort en beperkt staal van zijn filologische activiteit, maar Clarisse lichtte wel openlijk 

toe hoe zijn omgang met oude teksten was en vooral ook welke dienst hij de 

letterkunde kon bewijzen – wat zijn bijdrage was, kortom. Die bijdrage school in zijn 

activiteit als verzamelaar en in zijn aandacht voor de materialiteit van de tekst. 

Als verzamelaar dacht Clarisse teksten te redden. Hij redde ze niet van de min 

of meer abstracte bedreigingen die editeurs al sinds 1591 ontwaarden, zoals 

vergetelheid en verwaarlozing, maar wel van boekbinders. Want vooral in de 

zestiende eeuw hadden zij, zo beklaagde hij zich, perkament losgescheurd uit oudere 

handschriften, om het als schutblad in hun eigen boeken te gebruiken, of – nog erger – 

om er lijm van te maken. ‘Hoe vele belangrijke Handschriften van oude schrijvers’, zo 

schreef hij, ‘op deze wijze wel verscheurd, verstrooid, vernield, te zoek geraakt 

mogen zijn, valt moeijelijk te berekenen’.20  Hij noemde ze op: Bijbelvertalingen, 

geschriften van de Kerkvaders, heiligenlevens, gezangenboeken, stukken uit het 

Corpus Juris Civilis of het Corpus Juris Canonici – alle verloren in lijm en boekband. 

Maar gelukkig werden hier en daar fragmenten nog teruggevonden. ‘Van een en ander 

heb ik zelf vele bewijzen in handen gehad,’ schreef hij, ‘en zelfs eene kleine 

verzameling gemaakt.’21 Clarisse hield zich dus, behalve met prediken en lesgeven, 

ook bezig met het losweken van schutbladen om perkament te redden van 

vernietiging. 

 Zijn hobby was van belang, ook daarover was hij in 1818 duidelijk. Het belang 

school in drie zaken. Want 

somtijds treft men, bij het opsporen van zulke fragmenten van verloren 
gegane Handschriften, het een of ander aan, hetwelk van gewigt is, en 
waarbij, hoezeer men zich bedroeft over het verlies van het overige, de 
vinder zich echter verblijdt over hetgeen hem in handen gevallen is: 
terwijl het Publiek aan zijnen schat, hem bij toeval toegekomen, denkt 
hij anders wel, ook eenig aandeel bekomt.22 

Ten eerste waren de gevonden fragmenten dus zelf van gewicht – wat zeker bij zijn 

vondst van Maerlant en Stoke verwacht kon worden. Ten tweede was er ook de 

vreugde van de vinder, of het plezier van de verzamelaar. En ten slotte de interesse die 

het publiek in die stukken zou kunnen hebben.  

Het eerste en het derde belang hingen natuurlijk nauw samen en waren voor 

filologen sinds 1591 altijd al de verantwoording geweest voor hun edities: het 

taalkundige of historische belang van een tekstfragment mocht nooit aan het publiek, 

aan de openbaarheid dus, onthouden worden. Ook Clarisse vatte dus de 

tekstbezorging aan: om de openbare beschikbaarheid van zijn fragmenten te 

                                                 
20 Ibidem, 185. 
21 Ibidem, 186. 
22 Ibidem. 
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garanderen maakte hij de editie en de collatie, ‘ten einde de laatste, ter algemeene 

kennis komende, den liefhebberen en beoefenaren onzer Nederlandsche Taal- en 

Oudheidkunde, zoo veel of weinig als men bevinden zal, moge dienen ter bevordering 

hunner liefhebberij en oefening.’23 Clarisses bijdrage aan de filologie was vooreerst 

die van elke editeur.  

Clarisse kweet zich heel minutieus van zijn plicht tot openbaarheid. Hij bracht 

de tekst van op het perkament zo precies mogelijk over in druk, ‘zelfs in spelling of 

andere kleinigheden’,24 waarbij hij ook de meest gangbare afkortingen niet oploste. 

Even precies vergeleek hij zijn fragmenten met de bestaande edities. Clarisse 

verantwoordde zichzelf voor zijn scrutineuze werkwijze: 

Zulks deed ik, om daardoor de gesteldheid van het Handschrift zoo 
veel te aanschouwelijker te maken. Voor het overige zal mogelijk 
iemand mijne naauwkeurigheid al te groot dunken; doch ik wilde liever 
te veel dan te weinig doen; en zulks op het gevaar af van over 
mikrologie beschuldigd te worden. In zulk slag van zaken toch kan van 
eene enkele letter, van een streepje boven eene letter, veel afhangen. 
En, de lezer, die tot een of ander, het zij philologisch, of kritisch, of 
historisch, oogmerk, zich, bij vervolg, van deze Collatie ooit zou 
willen bedienen, moest, door mijne schuld, nergens, of over niets, in 
twijfel gelaten worden.25 

Clarisse achtte het belang van de fragmenten zo hoog dat hij zijn uiterste best deed om 

zelf te verdwijnen, om elk van de ingrepen na het losweken onzichtbaar te maken. Hij 

wilde zijn vondst zuiver, zonder zijn eigen vingerafdrukken, in druk verspreiden en 

openbaar toegankelijk maken. De enige toegeving die Clarisse daarbij deed was er een 

aan de druk zelf: enkele afkortingstekens liet hij niet staan, omdat de zetter daar niet 

het juiste type voor in de kast had.26 De bedoeling was daarbij duidelijk: Clarisse 

wilde de fragmenten van oude teksten die hij had gevonden zo nauwkeurig mogelijk 

reconstrueren op de drukpers en ze via de druk openbaar maken. Deze editie wilde 

een reconstructie zijn, precies zoals Grimm dat van tekstgeleerden verwachtte. 

 Hooggestemde verwachtingen uitte Clarisse dus naar aanleiding van zijn 

vondst, die hij met reconstruerende precisie in zijn editie en collatie openbaar maakte. 

Toch schortte er wat. ‘Of nu door deze Collatie iets gewonnen zij?’, vroeg hij zich na 

het stuk Spiegel historiael af. ‘Ik erken, niet veel.’27 En na de Rijmkroniek: ‘Zie daar, 

Lezers! ook deze Collatie. Veel aanwinst biedt dezelve wel niet, noch voor de 

Taalkunde, noch voor de Geschiedkunde, noch voor de Kritiek van den tekst van 

MELIS STOKE.’ 28  Clarisse kon slechts een zeer minieme bijdrage aan de 

                                                 
23 Ibidem, 193-194. 
24 Ibidem, 195. 
25 Ibidem, 236. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, 238. 
28 Ibidem, 276. 
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tekstgeleerdheid leveren: varianten in zijn fragmenten aanduiden of ingrepen van 

Huydecoper, Clignett en Steenwinkel bevestigen of betwijfelen. Dat alles zou enkel 

van pas kunnen komen bij ‘eene tweede uitgave’ van een van de teksten, waartoe deze 

nieuwe vondst niet eens aanleiding gaf. 29  Voorlopig zag Clarisse zich echter 

gedwongen tot uitstel van oordeel. 

Wat er na de niet ingeloste verwachtingen restte was niet veel, maar voor 

Clarisse niet minder belangrijk: het tweede belang van de vondst bleef overeind, het 

plezier namelijk van de verzamelaar. Hij sprak over de vinder die zich ‘verblijdt’ over 

de twee fragmenten en dezelfde affectieve gewaarwording bracht hij in herinnering bij 

zijn relaas over de vondst die hij deed tijdens het losweken van als schutbladen 

herbruikte oude handschriften: 

Inderdaad had ik ook de gelegenheid, om eenige fragmenten, meestal 
evenwel van geen groot belang, van aldus verbruikte oude 
Handschriften te bekomen. Onder dezelven bevinden er zich, die schier 
onleesbaar zijn door de veelvuldige abbreviaturen, of wier inhoud de 
moeite niet beloont, aan het losmaken besteed. Doch zeer aangenaam 
vond ik mij dezelve vergoed, toen ik aan twee folio-banden van eenen 
Bazelschen druk der Latijnsche vertaling eens Griekschen Kerkvaders, 
tegen het hout van den jugtlederen band, tot schutblad aangeplakt vond 
perkementen bladeren, waarop oud-Nederlandsche verzen.30 

Clarisses vondst van een oude Nederlandse tekst was hem, zoals hij zegt, aangenaam 

en dat effect was hem alle moeite van het losweken waard. De hoogleraar voelde zich 

dus ook niet-intellectueel aangesproken door de perkamenten fragmenten uit het 

verleden, zelfs als zij nauwelijks belang hadden in een groter geleerd verband. De 

omgang met het leer en het perkament van de handschriften bracht de verzamelaar 

Clarisse een van de ‘vreugden van de historicus’, 31  zelfs als die handschriften 

nauwelijks ander belang hadden.32  

Leek de reconstructie van de fragmenten in deze editie nog op de heilige 

eerbied voor het erfgoed van de voorouders zoals Grimm erover sprak, het plezier van 

de verzamelaar Clarisse stond daar ver vandaan. Zijn plezier in de geleerdheid en in 

zijn verzameling pasten bij zijn uitstel van het oordeel en zijn aandacht voor 

fragmenten van het verleden – drie van de kenmerken van de antiquarische omgang 

met het verleden, zoals die bij tekstediteurs in de Nederlanden al decennialang 

bestond. Waren Clarisses respect voor de tastbare verschijningsvorm van de beide 

fragmenten en zijn reproductie ervan in druk niet zozeer een blijk van zijn respect 

voor het verleden in de zin die Grimm en Hoffmann bedoelden? Dat alles lijkt 

inderdaad meer op de aandacht van een antiquaar voor de materialiteit van het 

                                                 
29 Ibidem, 238. 
30 Ibidem, 190. 
31 Tollebeek en Verschaffel, De vreugden van Houssaye, 48. 
32 Vergelijk met Bann, ‘Clio in part’. 
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verleden, in hun strijd tegen het historische pyrronisme. Clarisse lijkt inderdaad een 

antiquaar met een bevredigende interesse in materiële, gefragmenteerde resten die hij 

thematisch ordende zonder daarbij op zoek te gaan naar interpretaties die die 

fragmenten zouden overstijgen. Clarisse hief in zijn editiewerk niet het 

verwachtingsvolle lied aan dat Hoffmann, op gezag van Grimm, enkele jaren later in 

de Nederlanden zouden aanheffen.  

De bibliotheek van de Leidse Maatschappij als depot van betrouwbaarheid en 

bruggenhoofd voor het Duitse bezoek 

Clarisse hield met zijn perkamenten verzameling wél de antiquarische traditie van de 

volkstaalfilologie levend. Het is van wezenlijk belang dat hij dat deed in de schoot 

van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.  

Hoewel Clarisse de onbelangrijkheid van zijn vondst zelf moest toegeven, die 

enkel hemzelf het plezier van het losweken had opgeleverd, besloot hij beide brokken 

van ‘onze twee beroemde Ouden’ aan de bibliotheek van de Maatschappij te 

schenken. 33  Waarom deed hij dat? Waarom dacht hij de bibliotheek met de 

losgeweekte onbeduidende fragmenten op te moeten schepen? Uit zijn schenking 

blijkt dat de bibliotheek van de Maatschappij niet zomaar een bewaarplaats voor 

kostbare stukken was. De bibliotheek was een werkplaats voor antiquarische filologen 

en net daarom – op paradoxale wijze – bijzonder geschikt om de nieuwe ideeën uit 

Duitsland te ontvangen. 

Hoe zag de Maatschappijbibliotheek eruit op het moment dat Clarisse er zijn 

fragmenten deponeerde?34 De boekenverzameling had, net als de Maatschappij, een 

                                                 
33 Clarisse, ‘Berigt aangaande twee fragmenten’, 190. De fragmenten zijn nog steeds in het bezit van de 
Maatschappij en worden bewaard in de collectie Handschriften van de Universiteitsbibliotheek van 
Leiden. Het fragment uit Stoke draagt signatuur Ltk 183 (olim 6), dat uit de Spiegel historiael Ltk 176. 
In recente studies naar de tekstoverlevering worden ze respectievelijk ‘fragment L’ (of ‘fragment-
Clarisse’) en ‘HS. 3-3’ genoemd (Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs, 356-359 (met 
afbeelding) en Jos A.A.M. Biemans, Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek 
naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk 
van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten, 2 dln., Schrift en schriftdragers 
in de Nederlanden in de Middeleeuwen. Paleografie. Codicologie. Diplomatiek (Leuven: Peeters, 
1997), 346 en plaat 3-3). 
34 Deze en de volgende alinea zijn gebaseerd op gegevens uit deze artikelen: W. Bisschop, ‘Korte 
geschiedenis der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ Bijdragen tot de 
geschiedenis van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1766-1866. Gedenkschrift 
uitgegeven ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest (Leiden: E. J. Brill, 1867) 219-233; A. A. Van 
Rijnbach, ‘De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden’, 
Bibliotheekleven, 19 (1934) 157-169 & 175-185; J. R. de Groot, ‘De Bibliotheek van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde 1766-1966’ Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966 (Leiden: E.J. Brill, 1966b) 
130-145; J. R. de Groot, ‘De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’, 
Bibliotheekleven, 51 (1966a) 265-269; Jacques van Gent, ‘‘Daer gestaâg bijkomt, en niet afgaat, dat 
wordt een hoop!’ Bestuur en beheer van de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde te Leiden’, in: P. Delsaerdt en M. de Schepper (red.) Letters in de boeken. Liber amicorum 
Ludo Simons (Kapellen: Pelckmans, 2004) 236-240 en Berry Dongelmans en Marco de Niet, 
‘Verzamelen in vogelvlucht’, in: B. Dongelmans, et al. (red.) Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de 
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klein begin gekend, maar al snel ook een onophoudelijke groei, in die mate zelfs dat 

latere geleerden de groei als een wezenskenmerk van de Maatschappijbibliotheek zijn 

gaan beschouwen.35 De bibliotheek begon – nomen est omen – met de collectie van 

Minima Crescunt, het lokale Leidse dichtgenootschap waaruit de Maatschappij 

ontsproten was, en nam negenentwintig drukwerken en één handschrift over. Deze 

kleine verzameling zou de ‘kiem’ voor de latere groei vormen,36 een ‘rustige groei’ 

die bestond uit giften.37 Die van Clarisse was er slechts één van. De eerste gift, in 

1768, was het gedicht Endeldijk van Maatschappijlid Willem van der Pot; de 

omvangrijkste het legaat van Zacharias Hendrik Alewijn, de reeds genoemde 

medestichter van de Maatschappij en Kolijnkundige, die in 1788 na een beroerte 

overleden was. Hij had bij leven een verzameling van oude letterkunde aangelegd en 

ook enkele banden bemachtigd uit het bezit van Huydecoper. Aan de Maatschappij 

liet Alewijn in totaal zesentwintig boekdelen met handschriften en negenendertig 

banden druks na. Daartoe behoorden het verzamelhandschrift met Ferguut, Floris 

ende Blancefloer en Esopet en het convoluut van Roman van Limborch en Roman van 

Walewein.38 Dit legaat-Alewijn was de belangrijkste aanwinst vóór 1860.  

Zulke legaten werden aangevuld door aankopen. Daarvoor stelde het bestuur 

van de Maatschappij vanaf 1780 geld ter beschikking, zodat zij met succes aanwezig 

was bij veilingen van boekverzamelingen, zoals die van lid Jan Jacob Schultens in 

1781. Zo bouwde de bibliotheek in de periode voor 1860 in de eerste plaats een 

verzameling van oude letterkunde op. Gelijk met de collectie breidde overigens ook 

de huisvesting ervan uit. De eerste, kleine collectie vond samen met de Maatschappij 

onderdak in de Schuttersdoelen aan de Groenhazengracht in Leiden. Al in 1778 

werden de boeken overgebracht naar een voormalige brouwerij; rond 1800 en 

opnieuw in 1818 naar weer elders binnen Leiden. Na nog meer verhuizingen en een 

steeds professioneler beheer en ontsluiting zou ze ‘het sieraad en de roem der 

Maatschappij’ worden en haar collecties ‘schatten’ – of toch ‘vrijwel alle de moeite 

van het bezitten waard’.39 Met zijn schenking in 1818 viel Clarisse dus in geen geval 

                                                                                                                                            
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ([Amsterdam]: Amsterdam University Press, [1995]) 9-24 
& 185. 
35 Dat schreven de bibliothecarissen Bisschop, Van Rijnbach, De Groot en Van Gent, toen zij, elk op 
zijn beurt, de blik naar het verleden van hun instituut richtten. De geleerde gebruikers van de boekerij 
waren het met hen eens: ook in de opstellen die de letterkundigen Dongelmans, Van Oostrom en van 
Zonneveld over de bibliotheek verzamelden, bleek het belang van de Maatschappijbibliotheek telkens 
te schuilen in haar gestadige groei en haar geleerde nut (zie de literatuurverwijzingen in noten 36 en 37, 
hieronder). Van Gent herkende in al die bibliotheekverhalen inderdaad ‘een min of meer geijkt 
patroon’ (van Gent, ‘Daer gestaâg bijkomt, en niet afgaat, dat wordt een hoop!’ 236). 
36 Twee bibliothecarissen gebruikten dit organische beeld: Bisschop, ‘Korte geschiedenis der 
bibliotheek’, 220 en Van Rijnbach, ‘De bibliotheek van de Maatschappij’, 175. 
37 de Groot, ‘De Bibliotheek van de Maatschappij 1766-1966’, 132. 
38 Over deze aanwinst van de bibliotheek, zie: A. Th. Bouwman, ‘Het legaat-Alewijn’, in: B. 
Dongelmans, et al. (red.) Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde ([Amsterdam]: Amsterdam University Press, [1995]) 25-26 & 185-186. 
39 Van Rijnbach, ‘De bibliotheek van de Maatschappij’, 183 en 184; Bisschop, ‘Korte geschiedenis der 
bibliotheek’, 233, van Gent, ‘Daer gestaâg bijkomt, en niet afgaat, dat wordt een hoop!’ 238. 
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uit de toon; hij droeg aan deze aanwas en rijkdom van de Maatschappijbibliotheek het 

zijne toe, al was het bescheiden. 

 Ondanks zulke lof van later was de Maatschappijbibliotheek in Clarisses tijd 

meer dan een depot voor oude letterkunde dat moest groeien. Van bij het begin 

vonden de Maatschappijleden dat hun boeken meer gebruikt dan bewaard moesten 

worden en daar was het Clarisse met zijn gift in 1818 om te doen. Hijzelf was 

inderdaad duidelijk over zijn bedoelingen: het ging hem om de betrouwbaarheid van 

zijn editie en zijn collatie. ‘Op de getrouwheid der vergelijking’, zo verzekerde hij 

voorafgaand aan zijn collatie, ‘kunnen de lezers veilig afgaan, en des noods zich van 

dezelve verzekeren, daar de welgemelde Maatschappij mij wel de eere heeft 

aangedaan, van de Fragmenten aan te nemen en bij hare boeken ter bewaring neder te 

leggen.’40 Met zijn schenking maakte Clarisse het dus mogelijk voor medegeleerden 

om zijn werk te controleren, om zo zijn wetenschappelijke betrouwbaarheid vast te 

stellen. 

 Clarisse zag in de bibliotheek dus een plaats waar tekstkennis bevestigd of 

ontkracht kon worden en dat kon enkel op voorwaarde dat zijn perkamenten daar niet 

bewaard werden als sierstukken, maar wel als studieobjecten. Hij was niet het enige 

Maatschappijlid dat daar zo over dacht. Vanaf de oprichting van de bibliotheek uitten 

ook andere leden dergelijke verwachtingen en daarin verschilden ze van veel 

particuliere boekverzamelaars. Hun verwachtingen werden van meet af aan ook 

ingewilligd. Dat gebeurde met name bij het eerste genootschappelijke werk dat de 

Maatschappij ondernam: de redactie van een algemeen verklarend woordenboek, 

waarvoor de plannen al in 1769 geformuleerd waren en dat tot 1790 de belangrijkste 

taak van de Maatschappij was gebleven. Alle leden werden opgeroepen om een 

gemeenschappelijk bestand te voeden: samen wilden ze een verzameling woorden 

bijeenbrengen, op in de juiste afmetingen gesneden steekkaarten.41 Het bestuur kocht 

voor datzelfde werk ook werkinstrumenten aan, zoals het zestiende-eeuwse 

woordenboek van Cornelis Kiliaan, in de uitgave van Gerard van Hasselt uit 1777. 

Het werkelijke gebruik van de bibliotheek voor de genootschappelijke studie was ook 

voor Alewijn – zelf ook actief in het toesturen van materiaal voor het woordenboek – 

een voorwaarde toen hij zijn boekenbezit aan de Maatschappij wilde legateren. In zijn 

testament was de bedoeling van ‘den Heer Testateur’ ondubbelzinnig te lezen: hij 

‘verzoekt [...] de voorschr. Maatschappy, om van dit Legaat, onder behoorlyke 

voorzorg, een goed gebruik te maaken, en de Boeken niet enkel voor de pronk te 

houden.’42 Het was met diezelfde bedoeling dat Clarisse later zijn fragmenten schonk: 

ze moesten bestudeerd worden, door de in het genootschap verenigde geleerden. De 

bibliotheek was dus niet zomaar een gestadig groeiend ‘dierbaar magazijn’ van 

                                                 
40 Clarisse, ‘Berigt aangaande twee fragmenten’, 194. 
41 Kossmann, Opkomst en voortgang van de Maatschappij, 142-162. 
42 Het testament van Alewijn werd opgenomen als bijvoegsel bij de Handelingen van de Maatschappij 
van het jaar 1788, blz. 7, geciteerd in Bouwman, ‘Het legaat-Alewijn’, 26. 
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zeldzaamheden, maar ook een centrale werkplaats waar binnen de Maatschappij de 

genootschappelijke geleerdheid bedreven kon worden. 

 Clarisse liet de betrouwbaarheid van zijn werk testen in een werkplaats die hij 

deelde met andere filologen, in een geïnstitutionaliseerde vertrouwensstructuur die 

nog niet zo heel lang bestond. Het klinkt bekend. Clarisse wilde de proef doorstaan 

die Kolijn in 1777 juist genekt had, toen Wagenaar voor de Maatschappij vaststelde 

‘dat niet blykt, dat iemant ooit verklaard heeft een oud Handschrift van Kolyns 

Rymchronyke gezien te hebben’. 43  Het was bovendien ongeveer dezelfde proef 

waaraan in 1784 ook uitgever Frans de Does de editie van de Spiegel historiael 

onderworpen had, om het vertrouwen van de intekenaren te winnen (al deed hij dat 

niet middels de Maatschappijbibliotheek maar middels de privéverzameling van 

editeur Clignett).44 En ook editeurs Clignett en Steenwinkel beriepen zich voor de 

juistheid van hun interpretaties openlijk op het forum dat de gezamenlijke 

werkzaamheden van de Leidse Maatschappij bood.  

Er begon zich eenendertig jaar na de desavouering van Kolijn in het 

Nederlandse editievak een epistemologie af te tekenen. Van een editeur werd niet 

alleen inhoudelijke, dus taalkundige en historische, nauwkeurigheid verwacht, maar 

aan zijn kennisproductie werden ook een organisatorische eis – nieuwe kennis moest 

getoetst kunnen worden in een georganiseerd genootschap – en een materiële eis 

gesteld – er moest een oud handschrift voorhanden zijn. Voor Clarisse gold net zozeer 

als voor Kolijn dat enkel een oud perkament kon dienen als onderpand voor 

betrouwbare kennis. Met die eis van handschriftelijke materialiteit herleefde in de 

tekstgeleerdheid de oude epistemologie van het antiquarisme, waarin enkel materieel 

bewijs kon helpen tegen de vernietigende twijfel van het pyrronisme. De keuze van 

Clarisse in 1818 om zijn fragmenten in de bibliotheek van de Leidse Maatschappij te 

schenken wordt daarmee haast vanzelfsprekend. Met zijn fragmenten moest hij 

immers de nauwgezetheid van zijn editie en zijn collatie aantonen, maar ook het 

eenvoudige feit dat hij die fragmenten werkelijk gevonden had. En waar kon Clarisse 

dat bewijs beter leveren dan juist aan het genootschap waar de oude, antiquarische 

eisen van betrouwbaarheid geherformuleerd waren? Vanaf het eind van de achttiende 

eeuw werd de antiquarische epistemologie in de schoot van de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde immers niet alleen hernieuwd, maar in haar bibliotheek 

ook meteen ingewilligd. 

 De Maatschappijbibliotheek werd in 1818 door de theoloog Clarisse verrijkt 

met enkele perkamenten en daarmee bevestigd in haar antiquarisch-epistemologische 

functie, maar werd in de jaren daarna ook de plaats waar een merkwaardige paradox 

ontstond. Het was in de jaren 1820 immers juist in die bibliotheek, die bestond als een 

genootschappelijke inwilliging van oude epistemologische eisen, dat Hoffmann von 

                                                 
43 Zie hiervoor het eerste hoofdstuk, blz. 92 (noot). 
44 Zie hiervoor het vorige hoofdstuk, vanaf blz. 210. 
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Fallersleben hartelijk ontvangen zou worden. Hem werd de sleutel ervan toevertrouwd 

door de secretaris van de Maatschappij, Hendrik Willem Tydeman; hij zocht in de 

bibliotheekcollectie naar vergeten Middelnederlandse handschriften; van zijn hand 

kwam als tegenprestatie de aanzet tot een nieuwe catalogus van het bezit. Hij loofde 

in zijn oproep van 1821, zoals vermeld, de bibliotheek om haar raadpleegbaarheid en 

stelde het contrast met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag scherp.45 Zo werd de 

bibliotheek van de Maatschappij een bruggenhoofd voor de nieuwe ontwikkelingen 

uit de Duitse filologie, die ook Leiden en de Nederlanden bereikten. Niet iedereen in 

die Nederlanden stond echter even open voor een Duitser als Hoffmann, Bilderdijk 

nog het minst, zoals uit de volgende paragraaf zal blijken. Bilderdijk bleef ook in de 

jaren 1820 een belangrijke spil waar omheen het Nederlandse editievak een eigen 

ontwikkeling, in lijn van de bestaande traditie, kende. Die ontwikkelingen illustreer ik 

in de paragraaf daarna nog aan de hand van de gepolitiseerde Willems en Witsen 

Geysbeek met zijn Hollandse klassieken. 

 

 

Bilderdijk, de Tweede Klasse en materialiteit (1820-1825) 

Er waren dus in het Nederlandse filologische landschap enkele veranderingen, zoals 

de combinatie van de historische en de taalkundige studies in de editie van Clignett en 

Steenwinkel en de oprichting van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde met 

figuren als Clignett. Maar telkens bleef in die vernieuwingen een oude antiquarische 

interesse in teksten en hun materiële verankering levend. Veranderde de in de eerste 

helft van de jaren 1820 door Hoffmann von Fallersleben geïmporteerde Duitse 

nationalistische filologie hier wat aan?  

 Hoffmann von Fallersleben noemde zelf met instemming de bibliotheek van 

de Maatschappij in Leiden. Maar dat deed hij niet om dezelfde reden als Clarisse dat 

deed: het ging Hoffmann enkel om de nog onbekende stukken die in die bibliotheek, 

maar ook in andere, terecht gekomen waren en waarvan het bestaan vergeten was. Het 

ging Hoffmann niet om materiële bewijzen voor tekstuele kennis. Hij stond/staat zelf 

dan ook bekend als een van de minder betrouwbare tekstediteurs. Niettemin hadden 

zijn oproep en de publicatie van zijn lijst effect, ook bij Clarisse. Die liet in dezelfde 

Algemeene konst- en letterbode, nog voordat het tweede deel van Hoffmanns bericht 

verscheen, een antwoord verschijnen. Hij wees op een fragment van Maerlants 

Rijmbijbel, dat gevonden was door de archivaris van Gelderland en door een predikant 

uit Arnhem aan hem was gezonden.46 Clarisse had het fragment geïdentificeerd en 

gecollationeerd met het fragment van ‘mijnen hooggeachten Ambtgenoot Te Water’, 
                                                 
45 Zie hiervoor. 
46 De predikant was Donker Curtius, de archivaris G. van Hasselt. De brief aan de Algemeene Konst- en 
letterbode is gedateerd op 17 december 1821 (J. Clarisse, ‘Aan den Redacteur van den Algem. Konst en 
Letterbode’, Algemeene Konst- en Letterbode, (1821) 404). 
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te weten Jona Willem, voorzitter van de Leidse Maatschappij. Fragment en collatie 

had Clarisse ‘per post’ terug naar  Arnhem gestuurd, dus daarmee kon hij Hoffmann 

niet helpen. Maar toch  

acht ik, dat voornoemd Fragment bij de opgenoemde door den Heer 
Hoffmann eene plaats verdient, en meende ik deszelfs Lijst, door 
vermelding van bovenstaande, te kunnen, mogen en moeten aanvullen, 
en, gelijk men het noemt, completeren.47  

De antiquarische tekstgeleerde Clarisse beantwoordde dus zonder terughoudendheid 

de uitnodiging van Hoffmann en was ook gerust in de afloop: ‘welligt zal de bezitter 

zelf ‘er nog wel eenig gebruik van maken ten nutte van het Letterlievend Publiek’.48 

Er zou met andere woorden nog wel een editie – nog steeds de verschijningsvorm die 

een tekst de ruimste beschikbaarheid bood – van het fragment verschijnen, zoals 

Hoffmann het graag zou zien.  

Bilderdijk tegen de Duitsers (1820) 

Bilderdijk deelde de agenda van Hoffmann niet, maar wel die van de toegankelijkheid 

van materiële resten in nieuwe geleerde genootschappen. Hij was als voorzitter van de 

Tweede Klasse van het Koninklijke Instituut een complement geweest van Clarisse en 

de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde. Voor de bibliotheek van die Klasse 

had hij immers veel oude handschriften verzameld, onder meer uit de 

Maatschappijbibliotheek en uit Duitsland, voordat het in 1816 tot een breuk tussen 

Bilderdijk en de Klasse kwam.49 Daarnaast vertroebelde rond die tijd ook de relatie 

tussen Bilderdijk en de Duitsers. Dat bleek bijvoorbeeld in 1820, toen Bilderdijk 

enkele fragmenten van Der leeken spiegel bezorgde en hij zonder terughoudendheid 

mee stapte in de geleerde wedloop die er om de bezorging van Reinaert de Vos in zijn 

verschillende Europese varianten ontstaan was.  

In een tirade tegen Duitse filologen liet hij zich leiden door een strakke 

scheiding tussen Nederland en een ‘Duitschland’ inzake tekstedities:  

indien al eene gewichtige ontdekking van eenig Nederlandsch stuk in 
Duitschland geschieden mocht, wat is het, wanneer de uitgave door een 
Duitsch geleerde geschieden moet? 

Aanvankelijk had Bilderdijk nochtans de idealen van de Republiek der Letteren 

verdedigd onder buitenlandse geleerden: verontwaardigd had hij in 1812 gereageerd 

op berichten van Jacob Grimm, waarin die de inhaligheid onder Duitse geleerden 

toelichtte wanneer het over de editie van Reinaert de Vos ging. Grimm was met name 

misnoegd geweest over de hoogleraar Friedrich David Gräter, die het net ontdekte 
                                                 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Zie vorig hoofdstuk en ook van den Berg, ‘De Tweede Klasse’, 152-153. 
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Comburgse handschrift bij zich hield om een Reinaerteditie te maken. Bilderdijks 

ideaal van openheid en mededeelzaamheid onder geleerden in binnen- en buitenland 

stak af tegen de wedijver die in Duitsland ontstaan was.50  

Tegen 1820 nam Bilderdijk echter, misschien wat verbitterd, zélf deel aan die 

inhaligheid onder filologen, aan hun ‘geleerde Vossenjacht’.51 Wedijver als die tussen 

Grimm en Gräter werd steeds duidelijker, behalve een geleerde, ook een nationale 

kwestie. In zijn Taal- en dichtkundige verscheidenheden schreef Bilderdijk immers 

dat hij een lijst van ‘misslagen’ in die editie opgesteld had, ‘die elk Nederlander by 

my zien kan, doch waarvan ik voor de Duitschers op mijne beurt een geheim maken 

zal, tot er by ons een uitgaaf op nieuw van geschiede, waartoe ik ze gaarne wil 

meêdeelen’. Gräter zelf, zo ging hij verder, zou er toch nauwelijks uit kunnen leren, 

want het was duidelijk ‘hoe weinig die Uitgever onze taal verstaat, welke ’t schijnt, 

dat geen Duitscher, aan zijn Hooge bergtaal of de mengeling die men na Luther 

ingevoerd heeft, gewend, ooit recht machtig kan worden’.52 Voor Bilderdijk was dus 

het Nederlandse staatsburgerschap noodzakelijk geworden om de oude teksten uit zijn 

streken te bestuderen, met een bezorgdheid over de kwaliteit van een editie als slecht 

verhullend excuus. De inlichtingen die Grimm hem in deze Reinaertkwestie verschaft 

had, waren intussen ook opgedroogd, zodat Bilderdijk ook hem kon herleiden tot 

diens taalgenoten. Want, zo schreef hij, ‘men weet hoe weinig mededeelend 

Geleerden zijn in een land, ’t geen die Studie niet als Liefhebbery, maar als 

Geldgewinning behandelt’.53 Bilderdijk bracht nog in herinnering dat hij diezelfde 

‘yverzucht, die men daar over in Duitschland voedt’ al had ondervonden in 1811, toen 

hij de koning van Wurtemberg om inlichtingen gevraagd had over het nog niet 

bestudeerde Comburgse Handschrift. Hij had ten antwoord gekregen “que cet 

ouvrage, une fois copié ou imprimé, ne pourrait que perdre beaucoup de son prix”.54 

Bilderdijk was niet zomaar geïrriteerd geraakt door het gebrek aan mededeelzaamheid 

van over de Duitse grens, zijn protectionisme in geleerde zaken wilde het filologische 

werk in het buitenland in diskrediet brengen. Duitse geleerden waren voor hem 

gewoon geen geleerden meer. 

Bilderdijks nationalistisch-protectionistische uitspraken waren dus 

onlosmakelijk verbonden met uitspraken over eisen van geleerdheid. Eigenlijk stond 

ook die van hemzelf op het spel, want zijn eigen filologische uitspraken dreigden hun 

basis voor betrouwbaarheid te verliezen. Hij kon met die Duitse weigerachtigheid 

immers zijn beweringen niet staven met voor alle geleerden raadpleegbare materiële 

                                                 
50 Leerssen, De bronnen van het vaderland, 28-30. 
51 Zo getypeerd door Willems, geciteerd in W. J. A. Jonckbloet, Vanden Vos Reinaerde, uitgegeven en 
toegelicht (Groningen: J. B. Wolters, 1856), vii en als leidraad overgenomen door Leerssen, De 
bronnen van het vaderland. 
52 Willem Bilderdijk, ‘Kort verslag wegens gevondene brokken van een oud Hollandsch rijmwerk’ 
Taal- en Dichtkundige verscheidenheden (Rotterdam: J. Immerzeel jr., 1820) 135-164, 146. 
53 Ibidem, 145. 
54 Ibidem. 
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bewijzen op perkament – zoals Clarisse dat wel had gekund – en dit in tegenspraak 

met de eisen van Wagenaar. 

Hetzelfde gold voor Bilderdijks aanvullingen van de fragmenten uit Der 

leeken spiegel.  Hij kon daarbij voor sommige stukken vertrouwen op vroegere 

uittreksels van het enige bekende handschrift, dat van Clignett en later van 

Steenwinkel was geweest en nadien ‘door my vruchteloos getracht werd in eigendom 

voor het Instituut te verkrijgen’. Voor andere stukken was die afwezigheid 

problematisch: ‘Daar ik het fraaie Handschrift [...] niet bezit, noch ook weten kan, 

waar het tegenwoordig beland mag zijn, kan ik voor de volkomen juistheid van mijne 

aanvullingen, ten aanzien vooral van het eene fragment, niet volkomen instaan, maar 

moet ze als gissingen opgeven’.55 De nationalistische uitspraken van Bilderdijk waren 

dus eigenlijk antiquarische ergernissen om het ontbreken van materieel bewijs voor 

filologische kennis. Zijn belangrijkste verwijt aan de Duitsers was een gebrek aan 

‘liefhebberij’ – net wat er volgens Hoffmann in de studie van de oude Nederlandse 

letteren te veel was en een empirisch-wetenschappelijke en nationaal-historistische 

houding uitsloot.  

Diplomatische edities in de Verscheidenheden (1820-1825) 

Hoffmann riep er inderdaad in het algemeen toe op onbekende fragmenten aan het 

publiek te schenken, bijvoorbeeld in de vorm van een editie, en Clarisse stemde 

kennelijk in. Maar meer in het bijzonder uitte Hoffmann enkele verwachtingen aan het 

adres van Willem Bilderdijk en zijn op til zijnde Taal- en dichtkundige 

verscheidenheden. Bilderdijk liet die inderdaad vanaf 1821 in delen verschijnen. 

Tussen 1821 en 1823 verschenen vier delen; in 1824 begon een reeks Nieuwe taal- en 

dichtkundige verscheidenheden, waarvan er tot in 1825 ook vier delen verschenen.  

De Verscheidenheden waren, ja, verscheiden: Bilderdijk bezorgde of 

signaleerde er veertien fragmenten oude Nederlandse literatuur in, maar hij 

beschouwde er ook alle andere terreinen van de taal- en literatuurstudie in. Een 

fragment van de natuurkunde van broeder Geraert, van Noydekin, van Maerlants 

Leekenspiegel en van Parthenopeus en Meliore kwamen in druk. Maar altijd in het 

gezelschap van Bilderdijks traktaten over ‘Poëetische theorie’ (over ‘dichterlijke 

geestdrift en dweepery’, of over ‘het verhevene en naïve’, of over natuurlijk acteren), 

van zijn beschouwingen over spelling en spraakkunst (zoals de vormen van de 

ontkenning, bijvoeglijke naam- en bijwoorden, telwoorden, ‘Vluchtige aanmerkingen 

over de Letter Y’, over de conjugatie, ‘Over ALS en DAN in de Vergelijking’, over de 

graden van vergelijking, over onafscheidbare voorzetsels of over de uitgangen van 

woorden op m en ng) en zijn proeve van een verklarende lijst van spreekwoorden. 

Hier en daar combineerde hij de beoefening van de oude en van de eigentijdse 

                                                 
55 Ibidem, 136 en 144. 
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letteren, bijvoorbeeld in zijn uitgave van de Dichterenlessen van Maerlant, of in zijn 

‘Byvoegsel over ons nogthands en het nochtan der Ouden’, wat hem een open 

discussie met de hoogleraar Matthijs Siegenbeek opleverde. In deze taal- en 

letterkundige uitbundigheid verschenen dus, zoals Hoffmann gehoopt had, enkele 

oude teksten voor het eerst in druk. Maar hoewel Hoffmann expliciet zijn 

empiristische en historistische verwachtingen projecteerde op Bilderdijks 

Verscheidenheden, verrieden die dat Bilderdijk een gelijkaardige antiquarische 

houding aannam als Clarisse.56  

 Bilderdijk beantwoordde enerzijds wel aan de verwachtingen van Hoffmann. 

Niet alleen met het eenvoudige feit dat er in zijn Verscheidenheden ook enkele 

onbekende teksten in druk bezorgd werden. Dat deed Bilderdijk ook op inhoudelijk 

vlak: sommige van de teksten die hij bezorgde waren juist de fictionele teksten 

waaraan het de oude letterenstudies volgens Hoffmann tot dan ontbroken had. 

Bilderdijk bezorgde bijvoorbeeld de roman van ridder Reinolt, met het verhaal van de 

Vier Heemskinderen.57 Bilderdijk sprak anderzijds nergens over Hoffmanns plannen. 

Misschien was hij er niet van op de hoogte, hij, ‘die geen tijdschriften lees[t]’, dus 

waarschijnlijk ook niet de Algemeene konst- en letterbode. 58  In ieder geval repte 

Bilderdijk met geen woord over de plannen en voorstellen van Hoffmann en gunde hij 

hem enkel een plaats tussen andere taalgeleerden in zijn aantekeningen. Net als met 

voorgangers als Huydecoper is hij het in zijn editie van Reinolt nu eens met de 

‘Invulling van den H. Hoffman van Fallersleben’ eens, dan weer treft hij ‘eene 

invulling van den Heer Hoffman die ik juist niet verwaarborge, hoe zeer 

aannemelijk’.59 Hoffmann wordt bij de Vier Heemskinderen enkel een stem in de 

voetnoten. Bilderdijk gaat niet op de empirisch-wetenschappelijke en de nationaal-

historistische agenda van Hoffmann in, en weeft de Duitse filoloog vast in het tapijt 

van aanmerkingen waaraan het geleerde editievak in de Nederlanden al lang voor hen 

bezig was. 

 Bilderdijk volgde in het stilzwijgen rond Hoffmann en in zijn eigen editiewerk 

een patroon dat ook Clarisse had behaagd; ook Bilderdijk verraadt in zijn 

Verscheidenheden een antiquarische houding tegenover de oudste literatuur. Net als 

Clarisse weigerde hij afkortingen in het handschrift voor zijn editie uit te schrijven en 

ook het geringe belang dat de fragmenten die hij bezorgde hadden, hield hem niet van 

                                                 
56 Elk van de delen van de Verscheidenheden hebben overzichtelijke inhoudsopgaven: Bilderdijk, Taal- 
en Dichtkundige verscheidenheden en Bilderdijk, Nieuwe verscheidenheden. 
57 Bilderdijk, ‘Roman van Reynolt’. 
58 Bilderdijk schreef dat over zichzelf naar aanleiding van een in een tijdschrift verschenen stuk van 
Mathias Siegenbeek, waarin hij een geleerd dispuut opende. Bilderdijk was daarover nogal ontevreden, 
omdat de handschoen die hem zo werd toegeworpen hem pas veel later bereikte dan een gewone brief 
gedaan zou hebben. Hij betreurde het bovendien dat hij daardoor gedwongen was het debat in het 
openbaar aan te gaan en Siegenbeek het onmogelijk had gemaakt om het eerst onderling eens te 
geraken om dan later hun bevindingen samen ‘aan het Algemeen’ aan te bieden (Bilderdijk, Taal- en 
Dichtkundige verscheidenheden, dl. 4, i-ii). 
59 Bilderdijk, ‘Roman van Reynolt’, 137 en 140-141. 

  



PENSOLDENIERS 1784-1838 282 

het plezier ze in druk te brengen. In zijn editie van de roman van Reinolt loste hij 

bijvoorbeeld geen afkortingen op, met de bedoeling het handschrift zo veel mogelijk 

te benaderen. Daarbij veronderstelde hij nogal wat leesvaardigheid bij zijn lezers:  

Het Stuk zoo na ’t zijn kan, gelijkvormig aan het HS gevende, 
onderstel ik dat men even zoo wel weet dat het teeken ’ achter een 
konzonant in de Oude schriften er of ar of ook aer, als dat een 
dwarsstreep boven een vokaal, n of m te kennen geeft; zoo ook, dat een 
vokaal tusschen twee konzonanten hooger dan de andere letters 
gesteld, als met een rvoor zich gelezen moet worden en pise, gaf, by 
voorbeeld prise en graf, en dat d’, dus is.60 

Verderop in de tekst doet hij het nog twee keer voor in voetnoot: ‘Vs. 10. K’, d. i. 

Kaerle of Karel, en zoo overal.’ en ‘Vs. 158. Ren’. d. i. Renoud, gelijk hy hier 

genoemd wordt; even zoo is vs. 168. R’. Renoud (of Reinolt).’61 Het verschil tussen 

handschrift en gedrukte tekst maakte Bilderdijk op die manier wel zo klein mogelijk, 

maar toelichting werd des te meer nodig. Hetzelfde principe van Clarisse paste 

Bilderdijk ook toe in zijn editie van een fragment uit Der leeken spiegel, waarin 

Heinric van Aken geciteerd wordt over de waarde van een vriend. Bilderdijk liet 

daaruit een vers drukken in gotische letters:  

 

Daar voegt hij in kleinere romeinse letters aan toe: ‘Men merke op, dat [...] nz, niet 

gelezen moet worden, zoo als mz, met. Of wel eigenlijk, dat het teeken naar z 

gelijkende, inderdaad eene sluitende t is, die, achter m en n geplaatst, deze twee 

woorden te kennen geeft. Zoo drukt ’ (eigenlijk de sluitende r zijnde) de sylbe er 

uit.’62 Het lezen van de oude literatuur werd er moeilijk door, maar via de druk kon de 

editeur wel de verschijningsvorm van het handschrift zo veel mogelijk benaderen. De 

fragmenten oefenden met andere woorden een grote kracht uit op de wensen van de 

editeur. Maar toch wist Bilderdijk dat de waarde van die fragmenten op zich beperkt 

was; dat die kracht er niet een van grote ondernemingen was. Van de vondst van de 

fragmenten van Der leeken spiegel maakte hij in zijn Verscheidenheden melding als 

‘een zeer nieuw en geheel onverwacht voorval van voor nu twee jaren, dat my 

zonderling trof, en, hoe gering in zich zelfs, voor liefhebbers onzer Moederspraak en 

Oude letteren van genoegzaam belang schijnt, om het hier te mogen meêdeelen.’63 

Het ging om twee ‘gebrekkige fragmenten op pergament’ die de gebroeders Grimm 

aan Bilderdijk hadden gezonden, volgens de laatste ‘door eene derde hand’, 

waarschijnlijk H.W. Tydeman. De broers vroegen Bilderdijk de lacunes aan te vullen 

en in te schatten uit welk werk de stukken afkomstig zouden kunnen zijn. In zijn 

                                                 
60 Ibidem, 119. 
61 Ibidem, 120 en 125. 
62 Bilderdijk, ‘Een oud Hollandsch rijmwerk’, 147. 
63 Ibidem, 136. 
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uitgave waren de aanvullingen die Bilderdijk zelf gedaan had ‘met eene byzondere 

letter onderscheiden’: de aangevulde woorden zijn in een romeinse cursief gedrukt, de 

oorspronkelijke tekst in gotisch. Bilderdijk maakt met zijn zorgen voor op zich 

onbeduidende tekstfragmenten zijn plezier in de studie van de oude letteren tastbaar. 

Bilderdijk en Clarisse genoten gelijkelijk van de antiquarische omgang met het 

perkament en het papier. 

 Niet alleen herleidde Bilderdijk Hoffmann tot een voetnoot in zijn werk dat 

een antiquarische traditie voortzette, hij verantwoordde zijn editiewerk bovendien 

binnen andere kaders dan de Duitse nationaal-historist. De Vier Heemskinderen was 

voor Bilderdijk een vergeten verhaal dat in herinnering gebracht moest worden. Zijn 

verantwoording voor de editie, in een voorbericht, was even kort als nostalgisch en 

even helder als kosmopolitisch: 

Indien ik met dit Stukjen in ’t licht te brengen eene eeuw slechts te rug 
kon treden, zou deze Voorafspraak gantsch noodeloos zijn. Ieder kende 
toen nog de geschiedenis der Vier Heemskinderen, waartoe het 
behoort, nevens de andere oude Vertellingen die, van hand tot hand 
overgeleverd, door geheel Europa, van den Venetiaanschen golf tot 
Grootbrittanjens Westerstrand, gemeen waren, en, met de oude 
Kerkgemeenschap tot het algemeene verband der verschillende Volken 
en Gewesten behoorden, welke eenmaal deel van het oude Frankenrijk 
of dat van den Grooten Karel gemaakt, of daarmeê in naauwe 
betrekking gestaan hadden.64 

Bilderdijk had een onverholen heimwee naar een tijd van grote Europese eenheid. 

Zijn heimwee richt zich daarbij niet op het herstel van de tijd van bijvoorbeeld Karel 

de Grote, maar wél – iets minder onmogelijk – op de tijd waarin tenminste de 

overblijfselen van de grote Europese rijken in herinnering gehouden werden. De strijd 

die Bilderdijk zo met de tijd aanging was anders dan die van Hoffmann. Hoffmann 

bracht een plichtsbesef van de filologen van zijn tijd onder woorden, het besef van een 

plicht om overblijfselen te restaureren omdat ze heilige resten waren van hun 

voorvaderen. Het omvattende verband daarbij is de (ruim geïnterpreteerde) Duitse 

natie. Bilderdijk daarentegen spreekt niet van plichtsbewuste herstellingsarbeid, hij 

wilde persoonlijk de fouten van zijn tijdgenoten verbeteren (of zoals dat heet, 

corrigeren). Hoffmann boog het hoofd voor de voorvaderen en over de schrijftafel; 

Bilderdijk liet van zijn tafel een editie vertrekken om kritiek te uiten op zijn eigen tijd 

en diens vergeetachtigheid. In zijn jeugd, zo vertelt hij, was het anders geweest, toen 

hij zijn onderwijs ontving bij zijn grootmoeder en tante op schoot en aan hun knieën 

en toen hij Ovidius, de bijbelse en de Romeinse geschiedenis, de Franse taal en Jacob 

Cats leerde kennen. Op zijn zevende kende hij de verhalen van de Vier 

Heemskinderen en ridder Reinolt, wat ‘tegenwoordig’ wel anders was. Het was 

                                                 
64 Bilderdijk, ‘Roman van Reynolt’, [113]. 
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Bilderdijk tegen zijn tijd: ‘Ik ben dan in dezen tijd verplicht, iets van onzen Ridder 

Reinolt te melden.’65 En hij schreef een inhoudelijke inleiding op zijn editie van de 

door dezelfde tijd en onderwijs vergeten historie. Bilderdijks kader was er een van 

cultuurkritiek en van humanistische opvoeding, ook van nostalgie, maar niet dat van 

nationaal teksterfgoed. Bilderdijk verschilde daarin van de empiristische en nationaal-

historistische verwachtingen van Hoffmann, maar daarin stond hij niet alleen in 

Nederland: voor hem hadden ook al de editeurs Clignett, Steenwinkel en Clarisse 

editiewerk in antiquarische zin verricht binnen de nieuwe genootschappelijke 

geleerdheid. 

Willems, de Klasse en Kolijn (1824-1825) 

De Antwerpse filoloog Jan Frans Willems heeft hiervoor, in het jaar 1819, al van zich 

laten spreken met zijn Verhandeling, die hem bekend maakte in Noord en Zuid en 

hem hielp een letterkring over het hele Verenigd Koninkrijk uit te bouwen. Om 

toegang te krijgen tot het Noorden, zocht hij, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, 

contacten in de Noordelijke steden waar de Nederlandse filologie vanouds beoefend 

werd. In Leiden werd Willem Bilderdijk zijn leermeester, in Amsterdam en aan het 

Koninklijk Instituut werd Jeronimo de Vries zijn vriend. Dat alles kon hij bestendigen 

door zowel Bilderdijk als het Koninklijk Instituut nauw te betrekken bij een 

belangrijke vondst uit 1825, waaronder Die Rose, een Middelnederlandse vertaling 

van de Franse Roman de la Rose. Dat alles bleek in het vorige hoofdstuk uit Willems’ 

streven om in de eerste plaats op inhoudelijke gronden als filoloog van de oude 

literatuur serieus genomen te worden in het Noorden. Hierna zal iets anders duidelijk 

worden; de verse oud-letterkundige Willems wilde niet zomaar goed filologisch werk 

verrichten, van meet af aan raakte hij ook de zeer oude, maar wezenlijke filologische 

kwestie van de betrouwbaarheid van tekstuele kennis aan. Dat bracht hem ertoe 

Bilderdijk na te praten in diens Duitslandhaat en het bracht hem verder ook tot een 

ruzie per brief met het Koninklijk Instituut. 

 De ontevredenheid die Bilderdijk in zijn Taal- en dichtkundige 

verscheidenheden openlijk uitte tegen de Duitsers en de gesloten houding die hij ze 

zag innemen in de filologie, herhaalde hij ook in besloten kring, bijvoorbeeld in 

brieven aan Willems. Zoals gezegd, was Willems vanaf 1824 bij Bilderdijk in de leer 

over de oude letterkunde en ook bij zijn vondst in 1825 raadpleegde hij het orakel in 

Leiden. Willems’ concrete vraag was of hij het gevonden convoluut moest 

aanschaffen. Bilderdijk was duidelijk in zijn antwoord. Doelend op Die Rose schreef 

hij: ‘Ik wensch U geluk met deze vond, en bid U, dit stuk vooral niet af te wijzen of te 

laten varen.’ Ook dit handschrift moest immers binnen het bereik van de Nederlandse 

geleerdheid blijven en mocht niet in Duitsland verzeild geraken. Hij bracht in 

                                                 
65 Ibidem. 
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herinnering hoe een exemplaar van Maerlants Rijmbijbel vanuit Leiden door 

Hoffmann von Fallersleben naar Breslau meegenomen ‘en dus voor verloren te 

rekenen’ was.66 Wat Die Rose betrof, wees Bilderdijk erop dat het werk niet zo uniek 

was als Willems dacht, maar eerder al uit het Comburgse handschrift te voorschijn 

was gekomen. Hij doceerde dat Jacob Grimm er bij de vondst een uittreksel van 

gemaakt had en via hem aan de Tweede Klasse had toegestuurd, zoals na te lezen viel 

in zijn eigen Verscheidenheden (wat Willems overigens nog niet gedaan had). 67  

Hoewel dat fragment dus wel bewaard leek voor de Nederlanden, bleef Bilderdijk 

wantrouwen tegenover de Duitsers spuien. Want zelfs afschriften die Duitsers maken 

– van eender welke tekst, Bilderdijk kwam nog terug op de Reinaert-editie van Gräter 

– kunnen geen redding brengen: ‘zoo is ’t; wanneer een Neêrduitsch HS. in de handen 

van de Duitschers raakt, is het erger dan verloren, want dat dom geslacht verstaat hun 

eigen taal zelfs niet, hoe zou het de onze.’68 Willems volgde in zijn brieven dezelfde 

redenering. Dat deed hij om de waarde van zijn eigen vondst van Die Rose in de verf 

te zetten bij het Koninklijk Instituut, waar hij het handschrift aanbood. Het Instituut 

kon dat volgens Willems niet weigeren: hij benadrukte dat, ondanks het afschrift dat 

in zijn bibliotheek lag, ‘men het [oorspronkelijke] fragment, in de verzameling der 

Gebroeders Grim van Cassel voorhanden, als voor de nederduitsche tael en ons land 

verloren moet rekenen.’69 Het leek er dus op dat Bilderdijk met zijn mengeling van 

filologisch en nationalistisch wantrouwen ook zijn leerling Willems had aangestoken. 

 Toch waren die uitspraken meer voor rekening van Bilderdijk dan van 

Willems. Die laatste deed namelijk meer dan enkel napraten, zijn uitspraken waren 

ook argumenten in een ruimere discussie met de Tweede Klasse van het Koninklijk 

Instituut, die over de kwestie van filologische betrouwbaarheid ging. Willems bood, 

zoals gezegd, zijn handschrift van Die Rose aan die Tweede Klasse aan. Hij 

presenteerde zijn vondst aan de hand van twee rapporten, maar het handschrift zelf 

hield hij bij zich in Antwerpen. Hij liet met andere woorden de Amsterdammers 

kennis maken met zijn interpretatie, maar niet met de bewijzen ervoor. Het 

perkamenten bewijs bood hij de Klasse aan voor tweehonderd gulden. Met die 

handelswijze stootte de jonge Willems op oude epistemologische grenzen van het 

editievak. 

Hoe kon het zo ver komen? Het leek er eerst op dat Willems’ bod positief 

ontvangen werd. De Klasse reageerde namelijk, zo bracht haar secretaris S.I. Wiselius 

hem verslag uit, ‘met geen klein genoegen’; zij zag ‘het belangryke er van’ in.70 Maar 

de tweehonderd gulden kon ze niet betalen. De kas van de Klasse was leeg en omdat 

ze Grimms fragmenten van Die Rose al bezat, wilde ze het handschrift eerst daarmee 

                                                 
66 Deprez, Brieven Willems, nr. 289. 
67 Bilderdijk aan Willems en omgekeerd. Ibidem, nrs. 289 en 290. 
68 Bilderdijk aan Willems, 5-8-1825. Ibidem, nr. 310, blz. 82. 
69 Willems aan De Vries, 7-6-1825. Ibidem, nr. 302, blz. 56. 
70 Ibidem, nr. 296. 
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vergelijken ‘om vervolgends te kunnen bepalen, van hoe groote waarde het geheel 

voor haar zy’.71 Willems interpretatie van de vondst, neergeschreven in de rapporten, 

had de Klasse  blijkbaar niet echt overtuigd. Dit beledigde Willems: ‘Ik ben boos’, 

schreef hij aan zijn vriend en Klasselid Jeronimo de Vries, aan wie hij vroeg te willen 

bemiddelen.72 Willems zei op de hoogte te zijn van het geldgebrek van de Klasse, 

maar dat zij meende zelf te moeten oordelen over de waarde van het handschrift, 

voelde hij aan als een miskenning van zijn letterkundigheid. Omdat de Klasse niet 

wilde inzien dat het bod geen ‘gewone koopzaek’ was,73 maar een vriendendienst 

onder filologen, voorgesteld uit ‘genegenheid’ voor haar, 74  leek zij Willems niet 

onder de tekstgeleerden te rekenen. Wat meer was: Willems leek herleid te worden tot 

een handschriftenhandelaar, zoals hij er een geweest was. Maar dan een verdachte 

handelaar, want wilde de Klasse het bod niet enkel beoordelen met de koopwaar in 

handen? En geloofde zij immers niet enkel wat ze voor zeker in bezit had: de 

afschriften van de bekende Duitser? Verontwaardigd schreef Willems daarom aan 

Jeronimo de Vries: ‘Sedert wanneer toch, (verondersteld dat zulks doenlyk ware,) 

verdienen myne berichten en uittreksels minder vertrouwen dan die der geb. Grimm? 

of meent de klasse dat ik haer een Klaes Kolyn fabrikaet zoek aen de hand te doen?’75 

                                                 
71 Wiselius aan Willems, 4-6-1825. Ibidem, nr. 299. 
72 Willems aan De Vries, 7-6-1825. Ibidem, nr. 302. 
73 Willems aan Wiselius, 24-8-1825. Ibidem, nr. 312a. 
74 Willems aan De Vries, 7-6-1825. Ibidem, nr. 302. 
75 Willems aan De Vries, 7-6-1825. Ibidem. 

 



DE ANTIQUARISCHE ORDE 287

De achterdocht die Willems koesterde tegen afschriften had dus minder te maken met 

protectionistische afgunst, zoals bij Bilderdijk, maar veeleer met de oude Nederlandse 

kwestie van de betrouwbaarheid van tekstgeleerden. Wanneer de betrouwbaarheid van 

de ene editeur werd afgewogen tegen die van de andere, kon al gauw de geest van 

Kolijn ontwaard worden, ook in 1825.  

Afbeelding 6 – Aantekeningen die Jan Frans Willems (1825) en Eelco Verwijs (1867 en 1868) 

maakten in het handschrift met onder meer Die Rose, door Hein van Aken. Willems kocht het in 1825 

aan uit een abdijcollectie, liet het opnieuw inbinden en verkocht het aan het Koninklijk Instituut (Den 

Haag: Koninklijke Bibliotheek, Bijzondere Collecties, bruikleen van de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen). 

‘Ho! Ho!’, antwoordde Jeronimo op al deze gevoelens van miskenning en 

wantrouwen; volgens hem had de Klasse die nooit bij Willems – ‘Ô gy kitteloorige 

Poeet!’ – willen opwekken. 76  Na zijn bemiddeling per brief werd de zaak een 

‘misverstand’ genoemd,77 verstuurde Willems het handschrift toch naar Amsterdam, 

maakte de Klasse hem tweehonderd gulden over en nam ze het handschrift op in haar 

bibliotheek (Afbeelding 6). Wiselius erkende op papier Willems als filoloog en 

bevestigde dat men de bewezen dienst nooit als een ‘Joden-eisch’, als een onredelijk 

zakelijk voorstel had beschouwd. 78  Met dit bewijs voor zijn expertise en zijn 

                                                 
76 De Vries aan Willems, 15-6-1825. Ibidem, nr. 305. 
77 Wiselius aan Willems, 29-8-1825. Ibidem, nr. 313. 
78 Wiselius aan Willems, 29-9-1825. Ibidem, nr. 320. 
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betrouwbaarheid kreeg Willems voortaan, zelfs als leerling van Bilderdijk, toegang tot 

de kern van de Nederlandse filologie. Slechts enkele weken later, in november 1825, 

mocht hij immers, nadat hij een ander belangwekkend handschrift was gestuit, per 

brief meewerken aan de hoofdbezigheid van de Klasse: de immer voortgaande editie 

van Maerlants Spiegel historiael. 79  Na een kleine onenigheid, die het oude 

epistemologische kernprobleem van het editievak had blootgelegd en de dreiging van 

Kolijn nogmaals had aangewezen, was Willems erin geslaagd zich bij de Noord-

Nederlandse filologie te bewijzen als een betrouwbaar tekstgetuige. De enig geldige 

bewijsstukken waren materieel geweest en daarom onverminderd antiquarisch. 

 

 

Witsen Geysbeek en de blijvende klassieken (1826) 

Er veranderde in de decennia nadat Clignett en Steenwinkel de Spiegel historiael van 

Jacob van Maerlant in druk brachten heel wat in de samenwerking tussen 

tekstgeleerden – met de Maatschappij en de Tweede Klasse – en in de ideeën over het 

doel van de tekststudies – met de Nederlandse combinatie van taalzuivering en 

historische taalstudie en later ook met het Duitse historisme. Maar zoals uit dit 

hoofdstuk bleek bleef telkens een antiquarische houding levend bij de tekstediteurs, in 

de eerste plaats de rechtvaardigingsgrond voor hun beweringen, die ze zochten in de 

materialiteit van historische stukken en van het handschrift. Die antiquarische houding 

was geen toevallig restant, maar werd door tekstediteurs ook bewust in herinnering 

gehouden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het editiewerk van Pieter Gerardus Witsen 

Geysbeek. 

 Witsen Geysbeek had een hele reeks publicaties op zijn naam staan. Vooral als 

vertaler maakte hij naam: hij vertaalde vaak toneelstukken, bijvoorbeeld van de 

beroemde Duitse schrijver Kotzebue, maar ook van Miltons Paradise Lost. Zelfs was 

hij ook actief als dichter en toneelschrijver, met name in de revolutietijd. Titels van 

zijn hand bevatten vaak woorden als ‘nationaal’, ‘vaderland’ of ‘Hollandsche patriot’. 

Daarnaast schreef hij gelegenheidsverzen voor de installatie van de loge en Willem 

Frederik, of aan Bilderdijk en Tollens. Zijn oeuvre strekte zich ten slotte uit tot 

reisgidsen, in vertaling of van zijn eigen hand, en tot traktaten over decimaalrekenen 

en stenografie. Witsen Geysbeeks belangrijkste werk was wellicht een Biografisch, 

anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters, dat in zes delen 

verscheen tussen 1821 en 1827.80  Tussen dat alles zijn ook enkele tekstedities te 

vinden. Van Pieter Corneliszoon Hooft bezorgde hij in 1822 de spreukenverzameling 

Apophthegmen, van Johannes Vollenhove in 1827 de Kruistriomf, van Johannes 
                                                 
79 Willems aan Wiselius, 18-10-1825; Wiselius aan Willems, 4-11-1825 en Willems aan Wiselius, 27-
12-1825. Ibidem, nrs. 324a, 325 en 344a. 
80 P. G. Witsen Geysbeek, Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der nederduitsche 
dichters, 6 dln. (Amsterdam: Schleijer, 1821-1827). 
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Antonides van der Goes in 1828 De Ystroom, van Desiderius Erasmus in 1828 een 

vertaling van De lof der zotheid, in hetzelfde jaar nog de gedichten van Jacob Cats en 

een jaar later de werken van de achttiende-eeuwse dichter Anthony van der Woordt. 

In zeven jaar tijd maakte Witsen Geysbeek dus evenveel edities, opvallend vaak van 

de klassieke zeventiende-eeuwse auteurs.  

 Zijn keuze voor die bekende zeventiende-eeuwers verraadt al dat hij, ondanks 

revoluties en nieuwe tijden, het werk van de achttiende-eeuwse tekstgeleerden, zoals 

Van Hoogstraten en Huydecoper, samen met hun didactische programma voortzette, 

of hooguit varieerde. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het voorwoord op zijn editie van 

Antonides van der Goes’ Ystroom. Die liet hij in 1828 verschijnen, naar geleerd 

gebruik, ‘met ophelderende kritische, philologische en historische aanteekeningen’. In 

de inleiding gaat hij meteen in debat met zijn letterkundige voorgangers, die allen 

Vondel prezen – Vondel, ‘die meer geprezen dan gelezen wordt’. Zelf achtte Witsen 

Geysbeek Antonides hoger dan Vondel als ‘stout’ en oorspronkelijk’ dichter’. 

Antonides werd echter ‘meer gelezen dan geprezen’, wat de plotse belangstelling 

onder geleerden voor zijn werk zou verklaren: in die jaren verscheen ook een editie 

van zijn gedichten door Bilderdijk en nog een in Rotterdam. En dat was precies de 

praktische bedoeling van Witsen Geysbeek met zijn editie: Antonides’ werk moest 

opnieuw gelezen worden. Een editie van zijn gedichten vond hij daarom niet 

wenselijk, want men kan ‘de geheele verzameling in kwarto op boekveilingen of bij 

oude boekenkramers zich voor zoo vele stuivers aanschaffen als eene nieuwe uitgave 

in klein formaat guldens kosten moet’. Hij beperkte zich daarom tot het gedicht De 

Ystroom, ‘als het beste uit den geheelen bundel en het belangrijkste ook nog in onze 

dagen’. Het ging Witsen Geysbeek inderdaad om het nut van die oude poëzie in zijn 

eigen dagen en daarom ook om de beschikbaarheid ervan, in het geheel niet om het 

corrigeren van in omloop zijnde drukken of om het restaureren van oude teksten. 

Integendeel, het nutsdoel leidde hem zelfs tot het schrappen van gedeelten van het 

gedicht, zoals hij terloops meldt: 

Overigens heb ik de voorrede des dichters, waarin hij hoofdzakelijk het 
gebruik der mythologie in dit dichtstuk noodeloos verdedigt, de 
lofdichten op hetzelve, de vier misselijk geordonneerde platen en dus 
ook natuurlijk derzelver dichtmatige verklaring, als onnut lijstwerk, 
weggelaten, waarin toch niemand van eenigen smaak behagen meer 
zou scheppen, en durf mij vleijen, dat men ten minste niet zonder 
eenige voldoening mijne aanteekeningen hier in de plaats ontvangen 
zal.81 

Witsen Geysbeek vond het met andere woorden het recht van de editeur om in de 

tekst in te grijpen en het beste eruit te selecteren. Het beste, naar oordeel natuurlijk 

                                                 
81 P. G. Witsen Geysbeek, De Ystroom, door Joannes Antonides, met ophelderende kritische, 
philologische en historische aanteekeningen (Amsterdam: Gebroeders Diederichs, 1828), viii. 
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van zijn eigen tijd, en volgens de maatstaf van het nut. Dat gold trouwens niet alleen 

voor De Ystroom alleen, maar voor de gehele oude literatuur: 

Ik zie met genoegen den smaak in onze vroegere letterkunde herleven, 
dien met te gemoet komt door het behagelijker herdrukken en tegen 
matige prijzen verkrijgbaar stellen der voortbrengselen van sommige 
onzer vaderlandsche vernuften der zeventiende eeuw; maar ik zag ook 
gaarne dat men daarbij wat meer het gezond oordeel en den goeden 
smaak raadpleegde, dan enkel de hoop op eene daaruit te halen 
geldwinst, en, in plaats van alles, rijp en groen, gelijk men zegt, enkele 
stukken van een’ beroemd’ dichter of schrijver uit dat tijdvak kritisch 
uitgave, als de klassieken, cum notis, [...] dan had men er eigenlijk 
meer aan; want veel daarin blijft toch anders voor menig’ gewonen 
lezer onverstaanbaar.82 

Hij bracht de editie van de gedichten van Poot door Hooft in 1823 in herinnering, net 

als zijn eigen editiewerk. Enkel van Cats had hij àlle werken bezorgd, ‘maar ik betuig 

opregt, dat, wat mij betreft, het bij het nazien der drukproeven de laatste maal geweest 

is, en zeer zeker blijven zal, dat ik alles van vader CATS gelezen heb, hoeveel vermaak 

ik ook aanhoudend in sommigen zijner rijmerijen vind.’83 Ook voor Witsen Geysbeek 

was niet zomaar alles wat in het verleden aan taalkunstigheden gemaakt was, het 

waard om bewaard te blijven en overgeleverd te worden; ook voor hem paste de 

studie van in de eerste plaats zeventiende-eeuwse literatuur in een didactisch 

programma voor de taalgebruikers van zijn eigen tijd en elke editie moest slechts dat 

programma dienen. Voor Witsen Geysbeek gold de eigentijdse literaire vervolmaking, 

niet het herstel van de overblijfselen van een oude literatuur.84 

 De literaire edities van Witsen Geysbeek zetten dus naadloos het didactische 

werk van zijn achttiende-eeuwse voorgangers voort en voorzagen zijn eigen tijd van 

navolgenswaardige exempla uit de zeventiende eeuw. Deze op eigentijds nut gerichte 

geschiedopvatting huldigde hij ook in ander werk. In een editie van historische 

bronnen bijvoorbeeld, bedoeld om ooit tot nut te zijn voor een in de eerste plaats 

politiek en vorstelijk geschiedverhaal.85 Het was een werk dat weinig verschilde van 

plakkaatboeken en verzamelingen oude ‘monumenta’ zoals die sinds de zeventiende 

eeuw verschenen. En Witsen Geysbeeks schatplichtigheid aan de geleerden uit die 

eeuw bracht hem ten slotte nog tot een editie van het traktaat van de antiquarische 

geleerde Frans van Mieris, navolger en editeur van Petrus Scriverius, namelijk diens 
                                                 
82 Ibidem, vi-vii. 
83 Ibidem, vii. 
84 Deze gewoontehouding van een editeur van zeventiende-eeuwse klassieken hinderde overigens de 
literaire kritiek niet om tóch meer dan in de achttiende eeuw de nationale inhoud van die klassieken te 
benadrukken, niet het minst van Antonides’ Ystroom. Zie daarvoor met name het vierde hoofdstuk van 
Francien Petiet, "De literaire kritiek en het literaire historisme in Nederland [werktitel]" (Academisch 
proefschrift, Universiteit van Amsterdam, [te verschijnen in 2011]). 
85 P. G. Witsen Geysbeek, Historisch archief, of Verzameling van echte stukken van koningen, vorsten, 
staatsmannen en vermaarde personen der negentiende eeuw om te dienen tot opheldering der 
algemeene en bijzondere geschiedenis (Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1825). 

 



DE ANTIQUARISCHE ORDE 291

Verhandeling over het zamenstellen der geschiedenis, oorspronkelijk onder het 

pseudoniem Zographos verschenen in 1757. Natuurlijk wist Witsen Geysbeek ook wel 

dat zijn eeuw niet meer de achttiende was en daarom had hij het werk van Van Mieris 

‘in stijl, taal en spelling beschaafd, en, met eenige aanteekeningen, opnieuw 

uitgegeven’.86 Ook hier is Witsen Geysbeeks opvatting over de teksten van de ouden 

duidelijk: zij kunnen van nut zijn, maar het stond de editeur ervan vrij ingrepen te 

doen. Hoffmanns heilige eerbied voor wat de voorouders hadden nagelaten was hem 

volkomen vreemd. 

 Piet Blaas trof het werk van Witsen Geysbeek ongelijktijdig aanwezig in een 

tijd die al een nieuw historisch besef huldigde en positioneerde hem in het gezelschap 

van Hendrik van Wijn en L.Ph.C. vanden Bergh, om te illustreren dat ‘het oude naast 

het nieuwe nog lang [bleef] voortbestaan’.87 Witsen Geysbeek had onder de editeurs 

echter nog veel meer antiquarische collega’s dan enkel Van Wijn en Van den Bergh, 

hij was niet de enige die de herinnering aan de antiquarische voorgangers levendig 

hield. G.D.J. Schotel bezorgde bijvoorbeeld niet alleen een editie van het Wilhelmus 

in 1830, met aantekeningen en om voor de hand liggende redenen,88 maar ook van 

commentaren van Balthasar Huydecoper in 1830.89 Bovendien schreef hij ook een 

biografie over twee bekende achttiende-eeuwse antiquaren, het duo Van Alkemade en 

Vander Schelling, wiens reputatie lang verbrand was geweest door de affaire-Kolijn.90 

En de Haagse drukker en uitgever A.D. Schinkel achtte in 1838 de tijd rijp het 

numismatische werk van Van Mieris af te ronden door diens aantekeningen op zijn 

eigen werk, slechts in handschrift bewaard, in druk te bezorgen. Dat deed hij op zijn 

eigen pers en op eigen kosten, naar eigen zeggen enkel om het plezier dat hij 

ondervond van de numismatiek.91 De antiquarische houding tegenover materiële en 

tekstuele resten uit het verleden was dus geen toevallig atavisme bij enkelingen, maar 

was een grondhouding onder tekstediteurs die zij zelf bewust in leven hielden en die 

enkelen van hen zelfs in de nieuwste institutionele kaders konden binnenloodsen. 

 

 

                                                 
86 P. G. Witsen Geysbeek, Verhandeling over het zamenstellen der geschiedenis, of het beschrijven der 
gebeurtenissen, inzonderheid van die van ons vaderland. Door Frans van Mieris. In stijl, taal en 
spelling beschaafd, en, met eenige aanteekeningen, op nieuw uitgegeven (Amsterdam: G. Portielje, 
1826). 
87 P.B.M. Blaas, ‘Het karakter van het vaderland. Vaderlandse geschiedenis tussen Wagenaar en Fruin, 
1780-1840’, in: N.C.F. van Sas (red.) Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940, 
Reeds Nederlandse begripsgeschiedenis 1 ([Amsterdam]: Amsterdam University Press, [1999]) 365-
389, 365 en 388-389. 
88 S[chotel], Het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen. 
89 Gilles Dionysius Jacobus Schotel, Gillesii Dionysii Jacobi Schotel, Dordraceni, theologiae in 
Academia Lugduno-Batava studiosi, Commentatio de Balthazaris Huydecoperi in linguam literasque 
Belgicas meritis (Lugduni Batavorum: S. et J. Luchtmans, 1830). 
90 Schotel, Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der 
Schelling. 
91 Schinkel, Aanteekeningen van Frans van Mieris. 
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De paradox van de epische voetnoten  

Rijmkroniek betreffende de slag van Woeringen, Willems ed. (1836) 

Tien jaar en een Belgische Opstand later, in 1836, toonde Jan Frans Willems nog hoe 

dat er moest uitzien, een editie die het vaderland blootlegde in oude teksten. In 1836 

liet hij zijn editie verschijnen van een kroniek van het eind van de dertiende eeuw, 

waarin Jan van Heelu (ook bekend als Jan van Leeuwe) de daden van hertog Jan I van 

Brabant verhaalt, met de meeste aandacht voor diens overwinning in de slag van 

Woeringen van 1288.92 Het werk aan deze editie was Willems al in de Commissie 

Rerum Belgicarum scriptores begonnen, nog tijdens het Verenigd Koninkrijk dus. In 

1836 presenteerde hij de middeleeuwse kroniek desondanks als een stuk oer-

Belgische epiek. Hoe ging zoiets in zijn werk? Hoe kon een editeur nauwgezet 

filologisch werk leveren én nationaal zijn? Hoe beantwoordde Willems met andere 

woorden aan de nationaal-historistische eisen van Hoffmann en Grimm? Het 

antwoord op die vragen is – hoe kan het anders bij een editeur – te vinden in de 

peritekst. 

 Willems’ editie van Van Heelu in 1836 was inderdaad een editie, met peritekst 

dus, en een die een ervaren leemte onder vroegere editeurs moest opvullen. Hij 

maakte de editio princeps van de kroniek, al was de tekst wel al bekend. In de 

achttiende eeuw was de tekst in Nederlandse en Latijnse bewerkingen overgeleverd, 

waarbij de uitgevers enkel het historische verhaal wilden overleveren en niet de oude 

taal.93 Dat kon aan het eind van de achttiende eeuw niet meer zo blijven voor enkele 

van de bekende editeurs. Hendrik van Wijn maakte aantekeningen op basis van het 

                                                 
92 Willems, Chronique en vers de Jean van Heelu. 
93 In 1641 had edelman Hendrik-Karel van Dongelberge de tekst bewerkt tot Latijns proza, onder de 
titel Proelium Woeringanum, ,bij de Brusselse drukker Govaerdt Schoevaerdts. Van die Latijnse versie 
was in 1646 een verkorte vertaling in het Nederlands uitgegeven door dezelfde drukker. Die laatste 
vertaling was opnieuw in druk gebracht rond 1770, door Johannes Michael van Langendonck, 
stadssecretaris van Leuven (Ibidem, xxiii-xxx). Van Langendonck beschouwde zijn uitgave als een 
eenvoudige herdruk van de tekst: hij gaf nergens rekenschap van eventuele ingrepen, voegde geen 
inleiding of commentaar toe en trad enkel onder zijn initialen op. Hij nam ook de verantwoording van 
drukker Schoevaerdts gewoon over. Daaruit valt af te lezen dat ze het belang van het historische relaas 
hoger inschatten dan dat van de oude taal: gezien ‘de ouwtheyt van de taele, wat onaenghenaem ende 
moyelyck was in ‘t lesen’, hebben ze ‘die met een getrouwe gevolgh van den sin des Autheurs, jae den 
meesten deele van zyne woorden, als die gebruyckelyck waeren, overgestelt in onse ghemeyne taele, 
tot gerief van een yeghelyck, [...]’ (J. M. V. L. G. D. [= Joannes Michaël van Langendonck], Prœlium 
Woeringanum ofte Strydt ende slach van Woeringen, tusschen Jan den I., hertogh van Lothryk en 
Brabant ende markgraaf des H. Ryck, en Walerand hertogh van Limborch; Ofte de Victorie behaelt 
den V. Juny 1288. door de welke dit laesten Hertogdom voor altydt aen het eersten is gevoeght 
gebleven. Eerst in oud nederduytsch berymt door Broeder Jan Van Heelu geseyt Van Leeuwe, daer 
naer in’t latyn gedicht 1641 door den seer Edelen Heere, Henrick-Carel van Dongelberge, Raedsheer 
in den Souverynen Raede van Brabant, Baron van Reves &c. ende ten laesten in nederduyts prosa 
uytgegeven by den voorschreven Heere ten jaere 1646. ende nu oversien door J. M. V. L. G. D., S. D. S. 
L. (Loven: J. P. G. Michel, 1770?), 9). Die vroegere tekstoverlevering van de kroniek en de erin 
veronderstelde historische continuïteit besprak ik uitvoeriger in Jan Rock, ‘Ridders van de natie en van 
de academie. De kroniek van Jan van Heelu tussen nationale epiek en internationale geleerdheid. 1836-
1848’, in: T. Sintobin (red.) Naties in een spanningsveld (Nijmegen: Vantilt, 2010) [ter perse]. 
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manuscript en ook Balthasar Huydecoper, de vorige bezitter van dat handschrift, 

achtte een geleerde editie noodzakelijk. Hoogst noodzakelijk zelfs, want ‘Van alle de 

Handschriften,’ zo getuigde zijn navolger Van Lelyveld, ‘welke de Heer HUYDECOPER 

bezeten, en in zyne aanteekeningen op MELIS STOKE aangehaald heeft, achtte hy geen 

stuk zoo waardig om uitgegeven te worden, als deze Brabantsche Kronijk; gelijk hy 

zich dikwils jegens my heeft uitgedrukt’.94 Willems sloot zich bij hen aan: hij moest 

in de ‘Préface’ van zijn editie het wel betreuren dat hij de aantekeningen van de 

intussen gestorven Van Wijn niet had kunnen opsporen, maar niettemin verhielp hij 

het gemis dat Huydecoper en Van Lelyveld gevoeld hadden. Met het verschijnen van 

de kroniekeditie in 1836 voltooide Willems dus een taak die filologen voor hem 

gesteld hadden. 

 Willems wilde met Van Heelu’s kroniek echter meer dan enkel een geleerd 

gaatje vullen, hij wilde er tegelijk mee op zoek gaan naar een heroïsch, episch element 

in het oude verleden van het jonge België. De kroniek van Van Heelu leende zich daar 

goed toe. De auteur ervan bezong immers de grootse ridderlijke daden van de hertog 

op het slagveld van Woeringen. Daar was op 5 juli 1288 slag geleverd over de 

erfopvolging in het graafschap Limburg, tussen de Brabantse hertog enerzijds en een 

coalitie rond graaf Reinoud I van Gelre anderzijds. Van Heelu’s tekst was een 

ooggetuigenverslag: de auteur bevond zich in de hertogelijke hofhouding en voltooide 

de kroniek nog voor 1290. Maar Van Heelu’s werk was veel meer dan dat, want 

Willems vond Van Heelu niet alleen een bevoorrechte getuige, maar ook een epische 

dichter. Hij waardeerde de kroniek om veel meer dan het relaas van de feiten, ook om 

de opzet, het gebruik van de indirecte rede, om de opgevoerde helden, ja zelfs om de 

reminiscenties aan de Ilias. Willems’ bijzondere bijval krijgen de dialogen die Van 

Heelu aan zijn verhaal toevoegde – hoe verdacht ook een dergelijke ingreep een 

historieschrijver al eeuwen maakte. ‘Ces discours, ces colloques entre les 

combattans’, zo loofde Willems de ingreep, ‘donnent à la narration du poète un 

mouvement et un intérêt tout-à-fait dramatiques.’ Om dat te bewijzen voegde Willems 

vijf bladzijden in over het begin van de slag, vertaald naar het Frans ‘afin que les 

étrangers, qui ne comprennent pas notre langue, puissent en avoir une idée’.95 Na het 

vertaalde fragment duidt hij nog eens aan wat de lezer, door de inspanning van het 

lezen van een oude tekst heen, moest zien: 

On voit qu’en dégageant le vieux langage de notre auteur de l’agrégat 
de quelques particules oiseuses, accessoires inséparables de toutes les 

                                                 
94 van Lelyveld, ‘Aanteekening over de Rijmkronijk van Jan van Heelv’, 507. Van Lelyveld noemt ook 
de aantekeningen die Van Wijn aan het maken is: ‘Wy hopen, dat de kundige en arbeidzame Heer 
VAN WIJN deszelfs voornemen, om deze Brabantsche Kronijk, te eenigen tyde, met zyne 
aanteekeningen in ‘t licht te geven, ter uitvoer zal brengen.’ (van Lelyveld, ‘Aanteekening over de 
Rijmkronijk van Jan van Heelv’, 510). Dat zou niet door Van Wijn zelf gebeuren, maar pas met het 
aantreden van een nieuwe generatie tekstbezorgers. Zie daarvoor het volgende hoofdstuk. 
95 Willems, Chronique en vers de Jean van Heelu, xiii-xix, citaat op xiv. 
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rimes de son temps, nous trouvons dans sa manière d’exposer les faits 
une certaine animation, un intérêt progressif, une vigueur de touche, 
qui nous attachent, et nous révèlent le poète-né. Il y a là assurément 
quelque vibrations d’une lyre épique.96 

Willems bracht niet alleen het werk van een geboren dichter in druk, maar van een 

wiens lier zelfs episch was. 

Omgekeerd was het subject van dit epos, hertog Jan, voor Willems meer dan 

zomaar een strijdende held uit de Middeleeuwen. De hertog was bijvoorbeeld ook 

dichter. Om dat te bewijzen nam hij enkele stalen van zijn dichtkunst in zijn 

voorwoord op en opnieuw om zijn publiek zeker te overtuigen, vertaalde hij ze naar 

het Frans. Het hertogelijke gedicht dat later het meest bekende zou worden, klonk in 

Willems’ vertaling als volgt: 

Un jour de mai, je m’étais levé de grand matin, et j’allai dans un beau 
verger pour me divertir. Là je trouvai trois jeunes damoiselles. Ah! 
qu’elles étaient bien! Elles chantaient tour-à-tour: harba lorifa, harba 
lorifa.97 

Met dit soort hoofse poëzie bewees Willems dat de hertog meer was dan alleen de 

Victorix van Woeringen. Hoewel hij aan zijn eind kwam in een riddertoernooi, was 

Jan van Brabant dus op meer dan alleen een militaire manier een echte middeleeuwse 

held. Willems’ nieuwe land had, na een gewelddadige opstand nu ook zulk een 

veelzijdige held nodig. De figuur van ridder Jan van Brabant was dus goed geschikt 

om er een episch verleden voor het nieuwe België op te enten. 

 Het epische element voor België vond Willems niet alleen in Jan I als strijder 

en als dichter. De hertog had nog meer voorbeeldige eigenschappen en Willems 

somde ze op in een ‘Eloge de Jean Ier’ waarmee hij zijn inleiding op de kroniek 

afsloot. Daarin noemde hij de hertog verder een liberale vorst, die in oorlogstijd het 

volk tevreden hield en bij vrede de handel bevorderde. Het zijn eigenschappen die in 

veel traditionele vorstenspiegels te lezen waren, maar toch ook nodig waren in het 

onafhankelijke België. Verderop maakt Willems de band tussen de Belgische toestand 

en Jan nog inniger. De hertog stond immers bekend om zijn diplomatieke kwaliteiten: 

de Duitse keizer had hem erom gekozen als zijn vertegenwoordiger in de Rijnstreken 

en zelfs op zijn sterfbed in Lier had Jan nog internationale geopolitieke bemiddelende 

gesprekken gevoerd.  

Lorsqu’Édouard Ier, roi d’Angleterre, eut proposé au comte de Flandre 
une alliance entre les deux pays en mariant son fils à la fille du comte, 
celui-ci ne trouva point dans les conseillers qui l’entouraient assez de 
lumières pour prendre une détermination. Il se transporta avec 
l’ambassade anglaise dans la ville de Lierre, auprès du lit de mort du 

                                                 
96 Ibidem, xix. 
97 Ibidem, lxvi-lxvii. 
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duc Jean, et c’est là que fut arrêté le plan d’une confédération entre les 
peuples d’origine germanique, dont l’exécution eût été la plus propre à 
assurer l’indépendance de la Belgique, et eût empêché à jamais 
l’influence désastreuse que la France a exercée sur nos provinces 
depuis le XIVe siècle.98 

De voorafspiegeling van de Belgische onafhankelijkheidskwestie tussen 1830 en 1839 

was voor Willems duidelijk: het bezoek van de Engelse delegatie aan Jan I was de 

kiem voor Engelse steun in de strijd van het Belgische volk, tegen het loerende 

Frankrijk, op een moment dat de onafhankelijkheid nog niet was erkend. De ‘Eloge de 

Jean Ier’ maakte Willems’ editie meer dan een lang verwaarloosde filologische taak, 

ze werd een werk met een historische betekenis. Het meervoudige voorbeeld van Jan 

I, zoals bezongen door Van Heelu en Willems samen, moest het nieuwe België helpen 

zijn epische ziel te vinden, die het land door alle omwentelingen heen behouden zou 

hebben en die het land op een haast abstracte wijze met zijn verleden verbond. Die 

gewenste continuïteit begon bij een ridderlijk leven, overspande de eeuwen en was nu 

nog te vinden in de door Van Heelu bezongen daden van hertog Jan en in diens hoofse 

harba lorifa. 

 Maar kon dat echt zo eenvoudig, met een geleerde teksteditie? Er moet toch 

een spanning geweest zijn tussen die heroïsche interpretatie van het verleden en het 

nauwgezette werk van een filoloog? Ten eerste hadden Huydecoper en Van Wijn zich 

al gebogen over Van Heelu, lang voordat België bestond en die laatste kreeg expliciet 

de instemming van Willems. Verder moet Willems zelf ook gemerkt hebben dat de 

tekst van Van Heelu niet noodzakelijk een onafhankelijk België voorafspiegelde. Hij 

was immers al voor 1830 aan het editiewerk begonnen, als lid van de commissie 

Rerum Belgicarum scriptores en als grote aanhanger van het Verenigd Koninkrijk. De 

meeste vellen ervan waren bij het uitbreken van de rellen in 1830 al gedrukt.99 Een 

éloge toevoegen volstond kennelijk om er nu een Belgische tekst van te maken: de 

gedrukte vellen konden zonder grote ingrepen een voorwerk krijgen van de 

Commission royale d’histoire, de Belgische opvolger van de Haagse commissie. Tot 

slot had Willems al in 1831 zelf, in zijn Voorzeggingen van de Heylige Hildegarde, 

omtrent de Belgische Omwenteling, bewezen dat zulke grote sprongen door de 

eeuwen heen problematisch, zelfs grappig waren. 100  Al die tekenen van 

tegenstrijdigheid weerhielden Willems er echter niet van om, nadat hij in de jaren na 

1830 zijn nationaliteitsopvatting had aangepast aan het feitelijk onafhankelijke 

België, 101  van de middeleeuwse Brabantse kroniek een epische tekst voor het 

negentiende-eeuwse België te maken. 

                                                 
98 Ibidem, lxviii-lxix. 
99 Ibidem, ii; de Smedt, De literair-historische activiteit van Willems, 144. 
100 Zie het intermezzo. 
101 Deprez, ‘Volk, natie, taal en staat bij Jan Frans Willems’. 
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 De spanning die er in een terugblik geweest lijkt te zijn tussen filologie en 

nationaliteit, loste Willems op door juist zijn filologie nationaal te maken en zo een 

product af te leveren dat voldeed aan de nationaal-historistische eisen die Grimm en 

Hoffmann aan goede tekstediteurs stelden. Aan de ene kant bezat Willems’ editie van 

1836 ontegensprekelijk alle kenmerken van gedegenheid die een filologisch werk kon 

hebben. Er was een inleiding, waarin hij inging op de vermoedelijke auteur, op de 

historische context van politiek en oorlogsvoering en op de stamboomkwestie die de 

aanleiding tot de slag van Woeringen was geweest. Er stonden taalkundige noten 

onder de tekst. Er was een reeks bijlagen, met de voorrede van een kopiist en andere 

aanvullingen uit latere handschriften. Er was een codex diplomaticus met 

tweehonderdvijfentwintig charters. Gemakshalve had hij verder nog gezorgd voor een 

inhoudstafel, een plaats- en naamregister en een glossarium, zowel in het Nederlands 

als in het Frans – een onmiskenbaar filologisch apparaat dus. Maar aan de andere kant 

was het doel van dat apparaat ook episch en nationaal. Want, zo lichtte de editeur toe, 

de bijlagen en tafels,  

d’un travail conscientieux, pourront servir dorénavant à donner une 
idée juste de ce qui s’est fait sous le règne de Jean Ier, duc de Brabant, 
le plus grand prince que la Belgique ait eu durant la période normale de 
sa nationalité.102  

Willems’ filologische nauwgezetheid viel, met andere woorden, samen met de 

opbouw van zijn nieuwe natie. Zijn filologische apparaat bij Van Heelu’s tekst was 

dus ‘cet apparat, cet éclat d’illustration, dont on exige qu’un monument national soit 

environné’.103 Het nationale monument dat Van Heelu was, straalde bovendien af op 

Willems’ geleerde apparaat; de Leuvense kanunnik Jan Baptist David noemde zijn 

editie immers een ‘monumentum aere perennius voor onze letterkunde en 

geschiedenis.’104 

 Willems vond dus dat hij aan de tekst van Van Heelu, die Jan I van Brabant als 

de belichaming van de Belgische epische ziel bezong, gaf wat hem toekwam: een 

gedrukt boekwerk en een tekstapparaat van geleerde precisie. De oplossing voor de 

spanning die er tussen tekstgeleerdheid en nationaliteit kon ontstaan én het antwoord 

op de nationaal-historistische eisen van de Duitse filologen lagen met andere woorden 

gewoon in het nauwkeurig uitvoeren van de filologische taak. Om het vuur van de 

natie te doen ontbranden tussen het oude perkament moest een editeur gewoon doen 

wat hij altijd al gedaan had: teksten op de drukpers leggen en er peritekst aan 

toevoegen. Willems’ voetnoten werden er episch door.105 

                                                 
102 Willems, Chronique en vers de Jean van Heelu, iii. 
103 Ibidem. 
104 Een ‘monument, duurzamer dan brons’, naar Horatius. Brief van J.B. David aan Willems, 31 mei 
1836, geciteerd in: de Smedt, De literair-historische activiteit van Willems, 148. 
105 Het is omwille van dezelfde epische verwachtingen die aan voetnoten gesteld konden worden, dat er 
ook in andere dan geleerde boeken een tekstapparaat kon opduiken. In de onmiskenbaar epische Leeuw 
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Besluit 

Grafstenen en koeken 

Van de editie die Jacob Arnold Clignett en Jan Steenwinkel vanaf 1784 maakten van 

de Spiegel historiael van de verlichte Jacob van Maerlant tot de moeite die het Pieter 

Gerardus Witsen Geysbeek in de jaren 1820 kostte om de Nederlandse klassieken uit 

de Gouden Eeuw te lezen: de editoriale ondernemingen in de Nederlanden bleven 

trouw aan een traditie. Oude verhalen van chroniqueurs en de oude taal van dichters 

werden gelijk bestudeerd. Dat Maerlant nu ook om zijn taal een editie waard was en 

het inzicht dat de Middeleeuwen niet enkel kronieken, maar ook lyriek hadden 

voortgebracht, ook die beide nieuwigheden maakten deel uit van een voortgaande lijn. 

Die lijn was een gestage inhoudelijke uitbreiding sinds 1591, die nu dus ook de 

middeleeuwse lyriek behelsde (I). Ook op een ander niveau bleef de filologische 

traditie van kracht en heerste de antiquarische orde. De onderneming van de 

tekstediteurs bestond nog steeds uit het openbaar maken van teksten via de drukpers 

en de enige garantie voor hun betrouwbaarheid bleef de materiële verschijningsvorm 

van de tekst (IV). Dat bleek uit verschillende voorbeelden in dit hoofdstuk. 

Het eerste voorbeeld was dat van Joannes Clarisse, die met zijn fragmenten 

van Stoke en Maerlant de bibliotheek van de Leidse Maatschappij bevestigde in haar 

functie van depot voor controleerbaarheid en betrouwbaarheid. Dat deed hij 1818, 

maar nog een keer aan het eind van de periode, in 1838. In zijn editie van De 

heimelicheid der heimelicheden van Jacob van Maerlant bracht hij de missie van de 

intussen tweeënzestigjarige Leidse Maatschappij nog eens herinnering: 

De Maatschappij stelde zich, ook nu, gelijk vroeger, voor, [...] den 
beoefenaren en liefhebberen van de Nederduitsche Taal- en 
Oudheidkunde den wenschelijksten dienst te doen. Deze toch hebben 
geen’, immers geen’ gemakkelijken, toegang tot die oude boeken, 
welke slechts schaars, in Handschriften, aanwezig zijn, maar tevens in 
voorname Boekerijen, welke in derzelver bezit zijn, meestal 
weggesloten en als begraven liggen. Hun derhalve de gelegenheid te 
verschaffen, om die oude Schriften, tot bevordering hunner studiën, op 

                                                                                                                                            
van Vlaenderen van Hendrik Conscience bijvoorbeeld: daarin worden feiten en uitspraken gestaafd 
door citaten uit onder meer de Spiegel historiael van Lodewijk van Velthem. Rond de tijd van 
Willems’ editie onstond ook een – in onze terugblik hybride – genre van een historische roman met 
archiefstukken in voetnoten. Belgische voorbeelden daarvan zijn Le Faux Baudeouin van Jules de 
Saint-Genois (1840) en De twee reizigers van Peter Jan Heuvelmans (1843). Een uitgebreide 
bespreking van die laatste voorbeelden in Nele Bemong, Vormen en functies van de Belgische 
historische roman (1827-1850). Een poëticale en chronotopisch-narratologische genrestudie 
(Academisch proefschrift, Katholieke Universiteit Leuven, 2007). 148-161 en 443-487. 
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hun gemak, te kunnen gebruiken; dit beoogde de Maatschappij 
voornamelijk.106 

De eerste taak van de Maatschappij was de oude teksten die zij in bezit had ter 

beschikking te stellen aan de leden-geleerden. Clarisse droeg daar opnieuw toe bij, 

door nu een Maatschappijhandschrift uit te geven.107 Clarisse wist met welke ernst hij 

die zaak diende aan te pakken: ‘Overeenkomstig dan met deze bedoeling moest de 

uitgave zoo getrouw mogelijk zijn’.108 En getrouw betekende vooral getrouw aan een 

handschrift dat zijn medeleden konden inzien: 

Den Tekst geven wij nu, zoo als dezelve in het oudste Handschrift 
gevonden wordt. Alles gelijk staande, zou, bij de Leydsche 
Maatschappij, het Leydsche Handschrift, haar eigendom, deze soort 
van voorkeur reeds verdienen: maar nu, daar hetzelve ouder, en, 
doorgaans altoos, zuiverder is, maakt het op dezelve, buiten alle 
bedenking, aanspraak.109 

Dat het handschrift dat als legger diende, materieel aanwezig was in Leiden, was voor 

Clarisse een belangrijker argument dan de ouderdom of de oorspronkelijkheid van een 

andere tekst. Aanwezigheid en raadpleegbaarheid van een handschrift waarborgde in 

1838 immers nog steeds de betrouwbaarheid van de editeur. Met het gezag van de 

materialiteit regeerde de antiquarische orde dus ook in de genootschappen waarin de 

editeurs zich in deze tweede periode verenigden (III).  

Dat dezelfde kenniswaarborgen ook in nieuwere instituten geldig bleven, 

bleek uit het tweede voorbeeld, dat van Willem Bilderdijk en de Tweede Klasse van 

het Koninklijk Instituut. Ook hij wilde in de eerste plaats handschriften zien, maar hij 

voegde er een kwalificatie aan toe: handschriften in Duits bezit telden niet meer mee. 

Hij beschouwde die als verloren, zelfs als er een afschrift of een editie van 

beschikbaar was. Bilderdijk maakte de antiquarische basis van kennis inzake de 

Nederlandse taal tot het voorrecht van Nederlandse staatsburgers. De eigenheid van 

de Nederlanden, die altijd al een voorwerp van aandacht was geweest voor 

tekstediteurs en die Willems en Hoffmann in de jaren 1820 politiseerden en 

intensiveerden tot een nationale plicht, werd bij Bilderdijk versmald tot een 

exclusieve gehechtheid aan de eigen filologische traditie, tot een filologisch 

protectionisme (II). Het nieuwe Instituut was dus, behalve een plaats waar Duitse 

ideeën ingang konden vinden, ook een plaats waar de oude filologische wetten van 

kracht bleven. Met de handschriftenverzamelingen van de Klasse en de Maatschappij 

zouden zij zélf voldoen aan de eisen van materiële betrouwbaarheid, die in het 

                                                 
106 Clarisse, ‘De heimelijkheid der heimelijkheden’, 37-38. 
107 Het ging om een een handschrift uit het bezit van Isaac Le Long, de eerste editeur van Lodewijk van 
Velthems vervolg op de Spiegel historiael, dat via een ander Leids letterkundig genootschap nu in 
eigendom van de Maatschappij was gekomen. 
108 Clarisse, ‘De heimelijkheid der heimelijkheden’, 38, oorspronkelijke cursivering. 
109 Ibidem, 39. 
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Nederlandse editievak vastgesteld waren. De nieuwe genootschappen waren in die zin 

niet alleen een aanspreekpunt en een entpunt voor Duitse filologen als Grimm en 

Hoffmann, maar ook de sluizen waarlangs de antiquarische filologie de tijd van de 

revoluties doorstak (III). 

De orde van het antiquarisme resulteerde niet enkel in de materieel en 

genootschappelijk gegarandeerde betrouwbaarheid van tekstedities en in een 

genootschappelijk protectionisme in de Nederlandse filologie; het antiquarisme 

bepaalde ook het concrete editiewerk. Dat bleek uit het derde voorbeeld, dat van Jan 

Frans Willems. In het vorige hoofdstuk dook hij op als één van de eersten die het 

editievak in de Nederlanden, vooral in het Zuiden, politiseerden en later ook 

aanhaakten bij de nationalisering ervan in de trant van Hoffmann. De editie die hij in 

1836 maakte van de kroniek van Jan van Heelu over de Brabantse hertog Jan I, de 

dichter, de diplomaat en de overwinnaar in Woeringen, had dan ook expliciet 

nationale bedoelingen. Het werk dat Willems met dat doel voor ogen verrichtte, was 

echter filologisch als vanouds. De politisering en nationalisering van het editievak 

nam gewoon de oude vorm van de voetnoot aan.  

Die paradox valt natuurlijk te verklaren vanuit de nog steeds geldende eisen 

van controleerbaarheid en betrouwbaarheid. Dat gold ook voor het titelbeeld van 

Willems’ epische editie, een portret van de oer-Belg Jan van Brabant (Afbeelding 7) 

Om te bewijzen ‘que ce portrait nous offre quelqu’authenticité’ en niet het verzinsel 

van een graveur was, verwees Willems volgens antiquarische gewoonte naar de 

materiële wereld. Het portret was volgens hem immers getrouw gemaakt naar een 

genealogisch schilderij uit de Brabantse heraldische kamer, later overgebracht naar de 

Bourgondische Bibliotheek. Het schilderij was in de tijd van keizer Karel V gemaakt, 

dus nog steeds ruim twee eeuwen na de dood van Jan, maar wél in een tijd dat het 

marmeren grafmonument van de hertog nog te zien was in Brussel.110 Willems volgde 

zo hetzelfde pad naar kenniszekerheid als Clignett en Steenwinkel, die van Maerlants 

graf wilden weten wie hij geweest was en wanneer hij geleefd had, het pad dat ook 

Van Alkemade in 1699 was afgegaan, toen hij de betrouwbaarheid van Stoke wilde 

vaststellen aan de hand van schilderijen en een graftombe. De editeur kampte in zijn 

werk tussen papier en perkament kortom met dezelfde problemen als altijd en hij 

zocht naar dezelfde oplossingen in de wereld van de dingen, ook wanneer de 

verwachtingen, zowel de methodologische als de ethische, steeds hooggestemder 

werden. 

 

 

                                                 
110 Willems, Chronique en vers de Jean van Heelu, iv. 
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Afbeelding 7 – Gravure van hertog Jan I van Brabant die Jan Frans Willems in 1836 opnam in zijn 
editie van Jan van Heelu’s kroniek. Willems benadrukte dat het beeld een product van historische 
vorsing was: het hertogelijke portret was volgens de editeur getrouw naar een genealogisch schilderij 
uit de Brabantse heraldische kamer, dat in de tijd van keizer Karel V gemaakt was, in een tijd dus dat 
het marmeren grafmonument van Jan I nog bestond in Brussel. (Antwerpen, Collectie 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, cat.nr. K 10559 [S2-1002 d]) 
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In dit derde deel, dat de middenperiode van de geschiedenis van de Nederlandse 

letterkundige tekstedities besprak, raakten de interpretatiekaders van Grafton en 

Leerssen elkaar in chronologische zin. De revoluties, het nieuwe tijdsbesef, de 

emotionele confrontatie met de napoleontische oorlogen, het inzicht in de diepten van 

de menselijke tijd – kortom, de Sattelzeit – dat alles bracht grote veranderingen mee 

voor de Nederlandse volkstaalfilologie, maar uiteindelijk ook een opvallende 

stilstand. De editeur, zo bleek in dit hoofdstuk, hij annoteerde voort. Het leidde tot een 

paradoxale toestand: de nieuwe, hooggestemde idealen van de nationale filologie en 

de inertie van de editoriale praktijk haakten in deze periode in elkaar.  

 Grafton en Leerssen raakten elkaar echter niet alleen in chronologische zin, 

hun beider verklarende kracht bleek wederzijds versterkend. Een volgehouden 

antiquarische beoefening van het editievak betekende in de Nederlanden namelijk een 

invulling van de nieuwe, nationaal-historistische en empirische plannen van 

Hoffmann. Nederlandse editeurs als Clarisse, die in de Maatschappijbibliotheek de 

antiquarische, materiële epistemologie bleef aanhangen, en Bilderdijk, die om 

dezelfde redenen oude handschriften raadpleegbaar en bereikbaar wilde houden voor 

Nederlanders, verwezenlijkten de empirische helft van Hoffmanns plan. Tegelijk ook 

de tweede, nationaal-historistische helft, vooral dan Bilderdijk. Hij wilde de 

Nederlandse antiquarische volkstaalfilologie, zoals die zich rond 1600 in Leiden 

afscheidde van de klassieke filologie en in zijn tijd nog steeds beoefend werd, 

afschermen van Duitse invloeden en geleerden. Juist daardoor gaf hij die traditionele 

filologie een nationale glans. Dat was nog meer waar voor Willems en wellicht ook 

meer naar zijn zin. In het geval van de Nederlandse filologie garandeerden 

volgehouden eigen tradities dus een aansluiting bij de internationale vernieuwingen. 

In de Nederlanden was nationalisme kortom antiquarisme.111 

 Met de concrete gevallen van de Nederlandse letterkundige tekstbezorging 

kunnen beide interpretatiekaders weer verder aangevuld worden. Ten eerste kan dat 

van Grafton aangevuld worden met de geschied- en letterkundig geïnteresseerde 

volkstaalfilologie, die nauw verwant was aan een gevoel van eigenheid in de 

Republiek der Verenigde Provinciën, waarvan in het tweede deel sprake was. Die 

volkstaalfilologie maakte, zoals in dit deel bleek, betekenisvolle ontwikkelingen van 

nationalisering door in de revolutietijd. Zowel inhoudelijk als organisatorisch werd  

de volkstaalfilologie meer dan – zoals Grafton dat lijkt te suggereren – een 

bevestiging van het filologische grondpatroon, getekend door de klassieke filologie 

van de zeventiende-eeuwse Republiek der Letteren. De aandacht voor het eigene 

                                                 
111 Het idee dat de filologische traditie uit de Republiek der Letteren rond 1800 een element werd van 
een nieuwe, nationale trots in Nederland is voor andere letterkundige gebieden, onder meer de schone 
letteren, de kunsttheorie en de welsprekendheid, ook aan de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde, uitgewerkt door Johannes, De lof der aalbessen en G. J. Johannes, ‘"Elk weet wat 
dichtkunst, wat welsprekendheid is". Retorica en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1780-
1830’, Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek, 17 (1997-1998) 65-96, met name 81-84. 
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kende immers een nieuwe, ethische intensivering. Ten tweede kan de chronologische 

aanvulling van het literair-historistische kader van Leerssen, waar het tweede deel toe 

gedwongen heeft, na dit derde deel verder ingevuld worden. Niet alleen bleek de 

Nederlandse volkstaalfilologie veel ouder te zijn, juist die ouderdom bleek bovendien 

in de nieuwe, nationale en literair-historistische omstandigheden van tel te zijn. De 

volgehouden vroege aanzet in de Nederlanden zorgde voor een aansluiting bij de 

Europese ontwikkeling van het literaire historisme. Vernieuwingen kunnen immers 

ook de gedaante aannemen van volgehouden tradities – of omgekeerd.112 

 Dat gold zelfs voor de weemoed van Bilderdijk. Zijn editie van het verhaal 

van de Vier Heemskinderen deed hem terugdenken aan zijn jeugd, toen hij ‘op mijn 

Grootmoeders en Tantes schoot’ de belangrijkste verhalen uit de wereldliteratuur 

hoorde vertellen, van Ovidius, uit de Bijbel, over de Romeinen en van Cats. Ook het 

verhaal van de Vier Heemskinderen hoorde daarbij, dat toen, volgens Bilderdijk, nog 

door iedereen gekend was:  

Overal ontmoette men nog in mijne kindsheid de stempels en 
afbeeldingen dier vier Ridderen op één paard; en hunne afbeeldingen 
in koekdeeg behoorden volstandig tot de Sint Niklaasgiften der 
kinderen, wier grootmoeders, ouders, minnen, of kindermeiden, niet 
verzuimden hun door het verklaren van dit en alzulke beelden, een 
smaak van den Oud-ridderlijken moed, onverschrokkenheid, en 
Godsdienstige gelatenheid in te boezemen, die levens lang indrukken 
nalieten.113 

De Vier Heemskinderen waren Nederlands eigen Ossiaanse gedichten, daarom vond 

Bilderdijk het een aangename herinnering dat zulk literair erfgoed niet alleen op 

papier had bestaan, maar ook tastbaar kon zijn. In de nationaal-historistische filologie 

van na 1838 zouden academische editeurs dezelfde, antiquarische hang naar 

verstoffelijking vertonen, zoals het laatste deel van dit proefschrift duidelijk zal 

maken. Alleen kozen zij een duurzamer materie dan koek.  

 
112 Dit is natuurlijk de grondgedachte van Hobsbawm en Ranger, The Invention of tradition. 
113 Bilderdijk, ‘Roman van Reynolt’, 113-114. 
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DE  NATIE  IN  NOOT 

In 1836 had Jan Frans Willems met zijn editie van de Rijmkroniek betreffende de slag 

van Woeringen van Jan van Heelu een werkstuk afgeleverd waarmee hij het geleerde 

en het nationale belang dat in een letterkundige teksteditie gesteld werd, met elkaar 

wilde verzoenen. In dat werk, dat hij begonnen was als verdediger van koning Willem 

I maar binnen de Commission royale d’histoire van het nieuwe België afleverde, 

probeerde Willems de spanning tussen geleerdheid en nationaliteit te verhullen door 

beide polen aan elkaar gelijk te stellen. In dit hoofdstuk zullen anderen na hem die 

spanning via een omweg proberen op te lossen. 

In 1840 waren de verwachtingen die aan een editie gesteld werden 

onverminderd nationaal, maar nu werd ook de status van de levenwekkende editeur 

een nieuwe glans gegeven. Dat gebeurde op een bijzondere manier in een editie van 

een dezelfde kroniek als Willems, of beter gezegd, van de aantekeningen die Hendrik 

van Wijn daarop had gemaakt. Van Wijn was bekend als rijksarchivaris, als de auteur 

van de Letterkundige avondstonden en van Huiszittend leven en daarvoor nog als 

medeoprichter van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Zijn 

aantekeningen op Van Heelu werden in 1840 bezorgd door de studenten Willem Jozef 

Andries Jonckbloet en Anthonie Willem Kroon. 1  Die editie vormde dus een 

onmiddellijke aanvulling op de paradoxale editie van Willems, die overigens de 

aantekeningen van Van Wijn ooit wel gezien maar bij de voorbereiding van zijn editie 

en na Van Wijns dood niet meer teruggevonden had. Deze editie van de 

aantekeningen van een editeur, een editie in de tweede graad dus, was het symptoom 

van een nieuw zelfbewustzijn van de Nederlandse tekstediteurs. De eerste paragraaf 

van dit hoofdstuk werpt een gedetailleerde blik op die editie van Van Wijns 

aantekeningen en daaruit zal blijken hoe een jonge generatie aansluiting zocht bij het 

verrichte werk: waarin de kritiek op de voorgangers school en waarin zij hen tot 

voorbeeld nam.  

Dit hoofdstuk is er verder een met een motiefje. De zelfbewuste jonge 

generatie vestigde zich na 1840 steeds meer en op verschillende terreinen en volgde 

daarbij steeds hetzelfde patroon. Dat bestond uit het invullen van de twee polen 

                                                 
1 Willem Jozef Andreas Jonckbloet en Anthonie Willem Kroon, Letter- en geschiedkundige 
aanteekeningen op de Rymkronyk van Jan van Heelu, betreffende den slag van Woeringen, in het jaar 
1288, nagelaten door wijlen Mr. Hendrik van Wyn, in leven Archivarius des Rijks (‘s-Gravenhage / 
Rotterdam: A.D. Schinkel / W. Messchert, 1840). 
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waartussen in de Van Heelu-editie van Willems spanning ontstaan was: de geleerde 

praktijk enerzijds en het nationale doel anderzijds. Voor Willems (en Bilderdijk) had 

het volstaan om beide zonder meer met elkaar te laten samenvallen: het geleerde 

apparaat wàs een nationaal monument, nationaal editeren wàs geleerd editeren – of 

nog: geleerde vorm en nationale inhoud vielen samen. Deze generatie wilde beide 

polen echter een specifieke richting geven. Enerzijds moest de geleerdheid 

wetenschappelijk georganiseerd worden, via open discussie onder editeurs en via 

internationale uitwisseling (III). Anderzijds school voor hen de natie niet in eender 

welke oude Nederlandse tekst, maar vooral in de meest epische teksten, met name in 

de middeleeuwse ridderepiek. De tekstbezorging moest dus niet alleen een 

wetenschappelijke vorm krijgen, maar zich inhoudelijk ook uitbreiden om echt 

nationaal te zijn (I & II).  

Dat was het dubbele doel. De weg erheen was ook dubbel. De nieuwe, 

zelfzekere generatie uitte enerzijds kritiek op Nederlandse voorgangers, zoals ook al 

duidelijk zal worden uit de kwadraatseditie in de eerste paragraaf. Vooral de 

inhoudelijke beperking van die voorgangers tot Jacob van Maerlant en zijn 

tijdgenoten en de Gouden Eeuw wekten ontevredenheid. Ook de vorm van hun edities 

en de instituties waarin zij zich verzameld hadden, vielen (deels) in ongenade. 

Anderzijds namen de jongeren het buitenland als voorbeeld. Vooreerst de Duitse 

landen, waar het voor hen duidelijk was dat de filologie zich in de beide gewenste 

richtingen ontwikkelde, onder leiding van de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm, en 

verder ook het jonge België, waar ze zagen dat Nederlandstalige geleerden zich alvast 

in de gewenste nationale richting bewogen, met Willems voorop.  

Het motiefje van een dubbel doel en een dubbele weg erheen zal in de tweede 

tot vierde paragraaf concreet worden. De tweede paragraaf schetst hoe het patroon 

eerst bij Jonckbloet te vinden was, in zijn kritiek op Nederlandse filologen, in zijn 

eigen proefschrift en in een reis die hij door Duitsland maakte. In de derde paragraaf 

vinden de vernieuwingen die Jonckbloet wenste ingang bij enkele andere jongelingen, 

die zich daartoe verenigden, maar ook weer in conflict uiteengingen. Uit de laatste 

paragraaf zal ten slotte duidelijk worden hoe de jonge generatie haar nationale vak aan 

de universiteiten binnenloodste en ook daar op geleerde wijze op zoek gingen naar de 

natie. Daarmee hadden zij na twintig jaar het plan van Hoffmann von Fallersleben, dat 

tot een ijverige empirische zoektocht aanspoorde, uitgevoerd, maar radicaler dan hij 

het geformuleerd had. Niettemin was het via de omweg van diens buitenland dat de 

nieuwe generatie erin slaagde de spanning van Willems’ editie uit 1836 te ontladen in 

een tegelijk nationale en academische wetenschap. 
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Aanteekeningen op de Rijmkronijk van Jan van Heelu, Jonckbloet & Kroon eds. 

(1840) 

Een editie in het kwadraat 

Voordat Jonckbloet en Kroon de drukpers over Jan van Heelu lieten berichten, waren 

de schrijver en zijn kroniek van de slag van Woeringen al eerder het onderwerp 

geweest van geleerde aandacht, en niet van de minste. Met de editie van Willems was 

Van Heelu bekend in de hoogste geleerdenkringen van het prille België. En dat bleef 

hij ook in het Noorden. Tot dan ongedrukt gebleven fragmenten uit zijn kroniek 

waren terug te vinden in de voor het onderwijs bedoelde bloemlezing van Lodewijk 

Gerard Visscher, uit 1835.2 In de zo belangrijke Maatschappij voor Nederlandsche 

Letterkunde te Leiden was er ook al over hem gesproken: N. Carbasius Cz. had er 

over Van Heelu’s kroniek ‘eene voorlezing’ gehouden in 1834. 3  Natuurlijk had 

Hoffmann von Fallersleben de kroniek ook al vermeld in de Algemeene Konst- en 

Letterbode van 1821. 4  Van Heelu had verder al de aandacht getrokken van de 

antiquarische taalkundige Balthasar Huydecoper, zoals Frans van Lelyveld in de 

heruitgave van diens Proeve van taal- en dichtkunde getuigde. 5  De Rijmkroniek 

betreffende de slag van Woeringen van Jan van Heelu behoorde na 1780 dus tot de 

kern van oude teksten die de belangrijkste editeurs en de belangrijkste geleerde 

kringen bestudeerden, om hen wat afwisseling tussen de vele aan Maerlant 

toegeschreven teksten te bieden. 

 Welke bijdrage konden twee jonge mannen in 1840 nog leveren? Kroon was 

een jurist van achtentwintig, Jonckbloet een student medicijnen van net geen 

drieëntwintig. Meer dan wetten of ziekten trokken de oude Nederlandse letteren hun 

aandacht, waaronder ook de werken van de steeds weer opduikende Maerlant. Zo 

gebeurde het dat zij in dat jaar 1840 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bezig 

waren met een collatie van diens Der Naturen bloeme. Bibliothecaris Holtrop wees 

hen toen – zo vertellen zij in het voorwoord op hun editie, gedateerd op 12 mei – op 

de kroniek van Van Heelu en op de papieren van Hendrik van Wijn die in zijn 

instituut berustten, ‘ons tevens aanradende onze krachten te beproeven tot de uitgave 

dezer belangrijke verzameling’. Ze legden Maerlant, toch de vader van alle Dietse 

dichters, neer om ‘volgaarne’ de notities van Van Wijn te bezorgen.6 Dat deden ze 

zonder de tekst van Van Heelu opnieuw te drukken, want dat had Willems enkele 

jaren voordien al gedaan. Ze brachten dus in een boek samen wat bedoeld was om in 

                                                 
2 Visscher, Bijdragen tot de oude letterkunde der Nederlanden. 
3 N. Carbasius C.Z., ‘Over Jan van Heelu, en zijn gedicht: De slag van Woeringen. Eene voorlezing’, 
Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 3 (1834) 1-51. 
4 Hoffmann van Fallersleben, ‘Oude Nederlandsche Letterkunde’, 376. 
5 van Lelyveld, ‘Aanteekening over de Rijmkronijk van Jan van Heelv’. Zie voor de verdere 
tekstgeschiedenis van de kroniek het vorige hoofdstuk, blz. 292. 
6 Jonckbloet en Kroon, Aanteekeningen door Van Wyn, i-ii. 
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voetnoten onder of in aantekeningen achter Van Heelu’s tekst te staan; hun boek was 

er eigenlijk een met enkel voetnoten. Daar voegden ze dan zelf hun eigen voetnoten 

nog aan toe, waarin ze met nummeringen verwezen naar Van Heelu’s tekst in de 

editie-Willems, waarin ze de verschillen met die editie (in interpunctie of in de 

volgorde van fragmenten) aanwezen of waarin ze edities van andere oude teksten of 

Van Wijns eigen Avondstonden aanhaalden. In bijlage voegden ze daarbij, ‘om de 

zeldzaamheid van het stuk’, een editie van de zeventiende-eeuwse prozavertaling van 

de kroniek, ‘ten einde alles wat tot HEELU betrekking heeft gemeen te maken’.7 Als 

alle editeurs voor hen waren Kroon en Jonckbloet bekommerd om de openbare 

beschikbaarheid van zeldzame – in het geval van de prozavertaling – of moeilijk 

toegankelijke teksten – in het geval van Van Wijns aantekeningen.  

 Natuurlijk waren Kroon en Jonckbloet ook niet de eersten die notities van 

oudere tekstgeleerden bezorgden. Van Lelyveld had hetzelfde gedaan met de Proeve 

van de overleden Huydecoper (1782-1791); Frans van Mieris in zijn editie van het 

Goudse Kroniekje ook de nog ongedrukte voetnoten van Petrus Scriverius toegevoegd 

(1740) en in de Analecta van Matthaeus en Dumbar was een hele verzameling 

geleerdenbrieven opgenomen (respectievelijk 1698-1710 en 1719-1722). Toch is er 

een verschil. Ook Kroon en Jonckbloet schatten de traditie van hun voorgangers zeer 

hoog en spaarden de lof voor Van Wijn noch voor Willems. Maar net zo open waren 

ze over de verschillen tussen hen en hun voorgangers, over de geboekte vooruitgang 

van hun vakgebied dus. Zo spraken Jonckbloet, Kroon en hun jeugdige drang in 

hetzelfde schema als de toen even jonge Hoffmann von Fallersleben twintig jaar 

eerder, in een schema van traditie en vernieuwing. De vernieuwing die zij 

voorstonden was echter van een andere aard; de uitkomst van hun activiteiten 

trouwens ook. Meer dan vroeger zou hun commentaareditie bijdragen tot een 

disciplinair bewustzijn onder editeurs. 

Lof en kritiek voor voorgangers 

Hoe zag het schema van traditie en vernieuwing er bij Jonckbloet en Kroon uit? De 

traditie kreeg haar gestalte in de figuren van Hendrik van Wijn en Jan Frans Willems 

– twee heren die ook al van Hoffmann woorden van lof gekregen hadden. Beide heren 

gaven de jonge editeurs zowel lof als kritiek en zij volgden daarbij twee keer 

hetzelfde stramien. 

Van Wijn was natuurlijk de editeur-in-spe van Van Heelu, maar werd door de 

editeurs met meer decorum omhangen dan voor een collega-editeur of voorganger-

editeur gebruikelijk was. Samen met de koninklijke bibliothecaris verwachtten ze dat 

Van Wijns verzameling van aantekeningen ‘niet alleen tot opheldering van HEELUS 

Kronijk van het grootste nut kon zijn, maar in het algemeen voor onze oude 

                                                 
7 Ibidem, iv. 
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Geschiedenis en Letterkunde.’ De achting van de editeurs voor hun tekst is dus groot 

en zonder omhaal hanteren zij voor hun arbeid dan ook het vertoog dat al eeuwen 

voor het bezorgen van oude schrijvers gebruikt werd: met hun editie van de 

aantekeningen wilden zij aan ‘het letterkundig publiek’ ‘eene wezenlijke dienst’ 

bewijzen en voorkomen dat ze ‘geheel in de vergetelheid gedompeld [...] blijven’. 

Van Wijns werk was een ‘lang bedolven schat’, waarvan het laatste deel ‘helaas niet 

is voltooid!’; Van Wijn zelf een man van ‘langdurigen arbeid en onvermoeide vlijt’ en 

niet minder dan een ‘Schrijver’.8 Zijn teksten pasten de editeurs dan ook  – hoewel het 

eigenlijk voetnoten waren – enkel in de spelling aan, maar ze behielden hun 

uitdrukkingen en stijl. Van Wijn kreeg van zijn editeurs de behandeling die 

middeleeuwse en zeventiende-eeuwse auteurs voor hem ook al gekregen hadden (en 

die Willems met zijn kritische apparaat bij Van Heelu, ‘cet éclat d’illustration’,9 voor 

zichzelf misschien ook wel gewenst had). Op die manier werd een filoloog en editeur 

door zijn eigen editeurs op het plan van de literaire traditie geheven.  

 De achting van Jonckbloet en Kroon voor Van Wijn ging gepaard met een 

nieuw disciplinair zelfbewustzijn en daarom ook met kritiek. Van Wijn verdiende wel 

alle lof van de jongelingen, maar ook niet zonder voorbehoud:  

[...] alleen zij dit opgemerkt, dat het grootste gedeelte dezer 
aanteekeningen nog in de voorgaande eeuw werd opgesteld; indien ze 
dus nog lezenswaardig zijn in onzen tijd, waarin de beoefening der 
oude Nederduitsche Letterkunde zoo groote vorderingen maakte, moet 
dit onze achting en bewondering voor den Schrijver vermeerderen.10  

Van Wijn was dus wel de bewondering van de jongelingen waard, maar enkel omdat 

zijn werk ook in een nieuwe eeuw, in een nieuwe tijd overeind bleef. Van Wijn was 

enkel het editeren waard omdat hij, hoe oud ook, aan nieuwe standaarden voldeed, 

standaarden van vooruitgang in de literatuurstudie.  

 

Een soortgelijk stramien was te lezen bij wat Jonckbloet en Kroon schreven over 

Willems. Het was omwille van dezelfde disciplinaire vooruitgang dat ze tot de editie 

van deze aantekeningen gedwong werden, want Willems had ze niet kunnen opnemen 

in zijn editie van Van Heelu. Jonckbloet en Kroon haastten zich niettemin om ook het 

gezag van Willems te erkennen, al konden ze er niet omheen dat ze diens werk – het 

werk van ‘den kundigen en onvermoeiden J. F. WILLEMS’ – moesten verbeteren. Ze 

verzekerden dan ook expliciet dat  

hierdoor de verdienste der uitgave van den Heer WILLEMS 
onverminderd blijft. Hij houde zich overtuigd dat wij ook daarom ons 
aan deze uitgave gewaagd hebben, wijl hij meende dat VAN WYNS 

                                                 
8 Ibidem, i-iii. 
9 Willems, Chronique en vers de Jean van Heelu, iii. Vergelijk met blz. 296. 
10 Jonckbloet en Kroon, Aanteekeningen door Van Wyn, ii. 
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arbeid te veel nuttigs bevatte om geheel in de vergetelheid gedompeld 
te blijven. Hem, die alle moeite en zorg heeft aangewend om HEELU 
glansrijk in de wereld te doen treden, zal noch kan het onaangenaam 
zijn wanneer de hulpbronnen tot regt verstand van dien schrijver 
vermenigvuldigd worden. Daarom wenschten wij dit werk aangemerkt 
te zien als een vervolg, een aanhangsel op de uitgave van den Heer 
WILLEMS.11  

Jonckbloet en Kroon gaven naar eigen zeggen de aantekeningen van de grote Van 

Wijn inderdaad slechts uit als voetnoten bij het werk van de grote Willems.  

Toch voelden de jonge editeurs zich vrij om de fouten in de editie van 

Willems openlijk te verbeteren. De beleefdheid lieten ze daarbij niet varen:  

Die weet wat het inheeft den druk van eenen ouden Schryver te 
bewerkstellingen, zal zich niet verwonderen, dat er hier en daar in de 
uitgave van WILLEMS eenige, hoewel dan ook geringe, afwijkingen 
plaats hebben van het HS. dat bij die uitgave is gevolgd. Wij hebben 
gemeend het publiek eene dienst te doen, en in den geest van den Heer 
WILLEMS te handelen, door die misstellingen in de Bijlagen te 
veranderen, daar alleen die van vs 5832 in de lijst van errata door 
WILLEMS is verbeterd.  

Met enige omhaal gaan Jonckbloet en Kroon dus, ondanks hun betuigde trouw aan de 

traditie, over tot het verbeteren van Willems, met een lijst van correcties in zestien 

kolommen, aan de hand van het oorspronkelijke handschrift dat hen ‘met de meeste 

welwillendheid’ ter beschikking was gesteld door de koninklijke bibliothecaris. 12  

Willems moest dus ook openlijke kritiek op zijn werk kunnen verdragen.  

De openbaarheid van het geleerde debat 

De kritiek kwam er niet uit vitterij, zo verzekerden ze verder, maar wel uit een groter, 

publiek belang. Jonckbloet en Kroon wilden met deze manier van werken, met het 

editeren van voetnoten en het publiekelijk corrigeren van andermans werk, het 

detaillistische werk van de tekstediteur perfectioneren en zo de restauratie van het 

tekstfragment – zoals Grimm dat voor zich zag – bereiken. Zelfs de kleinste fouten in 

een teksteditie moesten daarom vermeden worden:  

Zelfs geringe afwijkingen, als b. v. de schrijfwijze van in den voor: 
inden, van den voor: vanden, enz. hebben wij aangeteekend, daar 
dergelijke woordkoppelingen wezenlijk tot de bijzondere schrijfwijze 
onzer ouden behooren.13  

                                                 
11 Ibidem.  
12 Citaten op Ibidem. De bijlage zijn de ‘Misstellingen in de uitgave van Willems, naar het handschrift 
veranderd’, in: Jonckbloet en Kroon, Aanteekeningen door Van Wyn, 209-210. 
13 Jonckbloet en Kroon, Aanteekeningen door Van Wyn, iii. 
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Het was dit soort openlijke discussie, zowel onder geleerden als met de traditie, die 

volgens Jonckbloet en Kroon de studie van de oude letteren in de nieuwe tijd 

vooruitgang deed boeken. Jonckbloet en Kroon brachten niet alleen, zoals alle 

editeurs voor hen, ontoegankelijke teksten in de openbaarheid en niet alleen tooiden 

zij zich daarbij met de gebruikelijke epitheta van de tekstbezorger, zij traden ook zelf 

als geleerde in de publieke arena, bereid om de discussie met collega’s en met 

voorgangers aan te gaan. Na 1840 zou dit soort publieke discussie onder editeurs het 

handelsmerk van Jonckbloet worden en dit soort openbaarheid zal hierna dan ook een 

wezenlijk kenmerk blijken van de tekstbezorging als wetenschappelijk vak. 

 De openbaarheid van de tekst kreeg na 1840 dus het gezelschap van de 

openbaarheid van de editeur. Het belang van deze stap van de broekjes Jonckbloet en 

Kroon werd aan verschillende zijden erkend. Ze werden daartoe, zoals vermeld, 

aangepord door de koninklijk bibliothecaris Holtrop en ze genoten ook de steun van 

de Leidse universiteitsbibliothecaris Jacob Geel. Maar belangrijker was nog de 

toestemming die ze kregen van het Departement van Binnenlandse Zaken, ‘voor 

welken gunstige beschikking wij hier onzen gepasten dank brengen, vooral aan Z. 

Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, Baron DE KOCK.’ 14  De 

openbaarheid van het debat onder editeurs was met andere woorden niet alleen een 

zaak van brandende jeugdigheid, maar werd zelfs officieel gecertificeerd. 15  Het 

zelfbewustzijn van de editeur, sinds decennia in metaforen beleden, werd nu officieel 

erkend en trad dan ook, zoals in dit hoofdstuk zal blijken, via eigen 

organisatievormen, in de openbaarheid van het geleerde debat. De periode vanaf 

ongeveer 1840 in de geschiedenis van de teksteditie in de volkstaal is dan ook een 

periode van het zelfbewustzijn en de emancipatie van de editeur. 

 

 

De wetenschappelijke doelen van Jonckbloet (1838-1843) 

In 1840 bezorgden editeurs Jonckbloet en Kroon de noten van editeur Van Wijn. De 

editie van de noten duidt op een nieuw sérieux in de praktijk van de tekstbezorging: 

voor de tekstediteur was een periode van groot zelfbewustzijn aangebroken. Dat 

zelfbewustzijn had niet meer enkel te maken, zoals het sinds de Stoke-editie van 1591 

was geweest, met een hem toegedicht vaag aura van licht en leven. Het zelfbewustzijn 

van de editeur was voortaan reflectief: onder editeurs ontstond een onderling debat 

over hun eigen activiteiten zoals het voorheen nog niet gevoerd was. Het debat werd 

gevoerd op de bekende plaatsen en over dezelfde boekenverzamelingen, maar het 

poneerde zichzelf als nieuw en kritisch. Daarbij werden buitenlandse voorbeelden 

                                                 
14 Ibidem, ii. 
15 Zie voor deze overheidssteun en andere initiatieven het proefschrift van Hoogeland, "De Nederlandse 
overheid en het literaire historisme". 
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genoemd om de binnenlandse stand van zaken te bestrijden. En uiteindelijk kreeg die 

vernieuwingsbeweging ook gestalte in de organisatie van de geleerde arbeid: er 

ontstonden eigen genootschappen voor editeurs, de Maetschappy der Vlaemsche 

bibliophilen in Vlaanderen en de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche 

letterkunde in het Noorden. Die editeursgenootschappen, die bestonden tussen 1838 

en 1848, waren het korte hoogtepunt van het editievak en de weg waarlangs de oude 

Nederlandse filologie aansluiting vond bij het nieuwerwetse Europese literaire 

historisme. Zij zullen het onderwerp van de volgende paragraaf zijn. In deze paragraaf 

komen de er aan voorafgaande vernieuwingen aan bod. We zullen de editeur in beide 

paragrafen tegenkomen met een studentenpet – in de laatste paragraaf van dit 

hoofdstuk uiteindelijk in het zwarte velours van de professorale toga. 

 De student die als editeur het meest van zich liet horen was Willem 

Jonckbloet. Zijn vaste gezel werd niet Kroon van de editie van 1840, maar wel de 

jongere Matthias de Vries. Jonckbloet en De Vries bleven hun hele leven lang 

persoonlijke vrienden en gelijkgezinden in hun vakgebied, al liepen hun wegen uiteen. 

Zij waren het type student en bouwden het soort vriendschap uit dat zich leent tot 

legendevorming: Johannes Kneppelhout modelleerde student Flanor uit zijn 

Studententypen naar Jonckbloet 16  en in zijn levensschets wordt verteld dat hij 

Matthias de Vries leerde kennen op de studentensociëteit, op het moment dat hij hem 

‘het gesprek hoort kruiden met eene aanhaling uit MELIS STOKE’.17 Stoke had het 

begin van de Nederlandse tekstbezorging betekend en deed nu ook een vriendschap 

ontkiemen tussen twee studenten die er een nieuwe begin mee wilden maken. Hierna 

zullen deze twee vrienden inderdaad de bloei van het editievak binnen de academie 

verpersoonlijken. 

Aansluiting bij het bestaande vak (1838-1843) 

Voorlopig waren zij echter nog student. Hoe was de stand van zaken in het 

Nederlandse editievak op het moment dat zij zich zo veelbelovend gedroegen? Er was 

het belangrijke jaar 1819 geweest, met Clignetts Esopet-editie, met Willems’ 

Verhandeling en met het bezoek van Hoffmann von Fallersleben. Het werk was 

daarna voortgegaan, onder meer in meer gespecialiseerde tijdschriften en vaak ook 

door professoren die uit het revolutionaire België gevlucht waren. Een en ander gaf 

rond 1838 een opmerkelijke reeks resultaten. De hoogleraar theologie Joannes 

Clarisse, die in 1818 de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde verrijkt had met twee losgeweekte perkamentjes, bediende in dat jaar 

diezelfde Maatschappij nogmaals: hij bezorgde in haar reeks Nieuwe werken de 
                                                 
16 Voor de mogelijke vereenzelviging van Flanor en Jonckbloet: Klikspaan, Studentenschetsen, A. 
Kets, M. Lenders, en O. Praamstra eds., 2 dln., Monumenta Literaria Neerlandica 13 (Den Haag: 
Constantijn Huygens Instituut, 2002), dl. 2: Commentaar, 189-190. 
17 H. E. Moltzer, ‘Levensbericht van W. J. A. Jonckbloet’, Jaarboek van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen gevestigd te Amsterdam, (1886) 1-70, 5. 
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Heimelijkheid der heimelijkheden van Jacob van Maerlant. 18  Hij bewees zo de 

levenskracht van twee oude waarden: Maerlant en de Maatschappij. Het meest 

opmerkelijke resultaat in 1838 was de eerste editie van een ridderroman: de Utrechtse 

hoogleraar Nederlands Lodewijk Gerard Visscher, vluchteling uit België, bezorgde 

toen Ferguut. 19  In Duitsland verscheen verder ook in 1838 een bijzondere 

literatuurgeschiedenis, geschreven door een andere Belgische vluchteling, de 

voormalige Leuvense hoogleraar F.J. Mone. Zijn Übersicht der niederländischen 

Volks-Literatur älterer Zeit gaf de geschiedenis van wat hij omschreef als de 

Nederlandse ‘National-Literatur’. Voor het Nederlandse volk, maar ook voor alle 

andere, was het volgens Mone mogelijk om de geschiedenis te bestuderen via zijn 

literatuur. Dat was zo omdat volgens hem de literatuur de echte bron van de nationale 

ziel was. De geschiedenis van die nationale literatuur kennen betekende dus de 

geschiedenis van de natie kennen. 20  In België zelf had Willems in 1836 de 

Nederlandse Reinaert bezorgd,21 een jaar later startte hij zijn Belgisch museum, in de 

jaargang van 1838 manifesteerde Jonckbloet zich daarin met een brief vol correcties 

op een door Willems bezorgd fragment.22 Dat zijn de belangrijkste resultaten van de 

tekstbezorging na de Belgische onafhankelijkheid, resultaten waar Jonckbloet en de 

jongelingen aansluiting bij zochten, maar ook waar ze ook afstand van namen. 

Aanvankelijk leken de jongelingen in hun editiewerk vooral goed te passen in 

die stand van zaken, met enkel wat kleine correcties. De teksten die zij uitgaven 

behoorden immers tot de traditionele domeinen van studie. Voor de middeleeuwse 

kronieken en leerdichten – het ene traditionele domein van de tekstediteur – schoven 

zij bij aan de tafels van de bekende boekverzamelingen in Leiden en in Den Haag. In 

de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ontmoette Jonckbloet meer welwillendheid 

dan Hoffmann en hij vond er een handschrift van Beatrijs, dat hij in druk bracht in 

1841.23 Een jaar later bezorgde hij de Dietsche doctrinael, waarvan hij de tekst van 

opnieuw een Haags handschrift gebruikte. Varianten kwamen uit een ander 

handschrift uit die collectie en verder uit handschriften uit de collecties van de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (waar de weker Clarisse het zijne aan 

had bijgedragen) en uit privécollecties als die van de Leuvense hoogleraar de Ram en 

                                                 
18 J. Clarisse, De heimelijkheid der heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan Jacob van Maerlant; met 
eene inleiding en aanteekeningen van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 
uitgegeven (Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1838a). 
19 Lodewijk Gerard Visscher, Ferguut. Ridderroman uit den fabelkring van de Ronde Tafel (Utrecht: 
Robert Nathan, 1838). 
20 Franz Joseph Mone, Uebersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit (Tübingen: 
Ludwig Friedrich Fues, 1838). Zie ook Leerssen, De bronnen van het vaderland, 87. 
21 Willems, Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw. Met aenmerkingen 
en ophelderingen. 
22 W. Jonckbloet en J.F. W., ‘Over het gedicht de Leuvensche Kampvechter (Belgisch Museum, I, bl. 
26)’, Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de Geschiedenis des 
Vaderlands, 3 (1839) 105-107. 
23 Willem Jozef Andries Jonckbloet, Beatrijs. Eene sproke uit de XIII eeuw (‘s Gravenhage: A. D. 
Schinkel, 1841c). 

  



DELVERS 1838-1863 314 

Willems’ vriend C.P. Serrure (die het gekocht had uit de collectie van Maerlantediteur 

Clignett). Jonckbloet had op dit moment nog niet de kans gehad om buitenlandse 

collecties bij zijn werk te betrekken: de Doctrinaelen uit Brussel, Bremen en Berlijn 

bleven uit het zicht van de editeurs in Nederland.24 De Vries nam evenzeer deel aan 

de traditionele tekstbezorging. In 1840 bracht hij enkele fragmenten in druk in het 

tijdschrift Taalkundig magazijn. De fragmenten waren hem ter hand gesteld door zijn 

‘Leermeester’ Siegenbeek en drie ervan vertelden het verhaal van Barlaam en 

Josaphat, een onderdeel van de Spiegel historiael, het vierde was de komst van de 

Antichrist zoals die voorkomt in Der leken spiegel.25 In 1844 maakte De Vries nog 

edities van een dertiende-eeuwse samenspraak, een reeks spreuken en een gedicht die 

hij had gevonden in de bibliotheek van de Leidse Maatschappij.26  

Behalve op dit ene traditionele domein van de middeleeuwse kronieken en 

leerdichten bleven Jonckbloet en De Vries ook op het andere actief, op het domein 

van de zeventiende-eeuwse poëzie. Jonckbloet bracht het Cluys-Werk van Constantijn 

Huygens voor het eerst in druk in 1841.27 De Vries bezorgde Warenar van P.C. Hooft 

in 1843 met inleiding en aantekeningen en vanaf hetzelfde jaar bezorgde hij ook de 

eerste vijf volumes met de dichtwerken van Jacob Cats.28 Al zou Jonckbloets Beatrijs 

later, in het bijzonder in de tweede uitgave van 1859, wel aan belang winnen, toch 

waren al deze edities van meestal onbekende teksten niet revolutionair. Het ging nog 

steeds om middeleeuwse kronieken en leerdichten en om zeventiende-eeuwse poëzie 

die bewaard werden in Den Haag en in Leiden. Nieuw waren de teksten en de 

vindplaatsen van de jonge editeurs Jonckbloet en De Vries niet.  

De dingen die de studenten Jonckbloet en De Vries in de jaren na 1838 

ondernamen sluiten naadloos aan bij de stand van zaken in het Noorden, het Zuiden 

en Pruisen. Enerzijds zochten zij aansluiting bij die toestand: zij bezochten dezelfde 

boekenverzamelingen, deden daar hetzelfde secure werk en publiceerden in dezelfde 

of in gelijksoortige tijdschriften. Anderzijds was het verschil onmiskenbaar; zij 

                                                 
24 W. J. A. Jonckbloet, Die Dietsche Doctrinale, leerdicht van den jare 1345, toegekend aan Jan 
Deckers, Clerk der stad Antwerpen. Uitgegeven door Dr. W. J. A. Jonckbloet, Lid der Maatschappij 
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden (‘s Gravenhage / Rotterdam: A. D. Schinkel / W. Messchert, 
1842). 
25 M. de Vries, ‘Fragmenten eener Nederduitsche vertaling van den roman van Barlaäm en Josaphat, 
met eene inleiding en aanteekeningen’, in: A. de Jager (red.) Taalkundig magazijn, of Gemengde 
bijdragen tot de kennis der Nederduitsche taal (Rotterdam: T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1840-1841) 1-
94 & 281-288, citaat op 9. 
26 M. De Vries, ‘Fragment eener berijmde zamenspraak uit de XIII eeuw, benevens eenige oude 
spreuken en het begin van een gedicht, getiteld: Van neghen den besten. Met eene inleiding en 
aanteekeningen uitgegeven’, Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 6 
(1844a) 123-186.  
27 W. J. A. Jonckbloet, Cluys-werk. Dichtstuk van Constantyn Huygens, voor het eerst uitgegeven (‘s-
Gravenhage: J. L. C. Jacob, 1841b). 
28 M. de Vries, P. C. Hoofts Warenar met eene inleiding en aanteekeningen door M. de Vries (Leiden: 
H.W. Hazenberg & C°, 1843) en M. de Vries en A. de Jager, Dichtwerken van Jacob Cats naar de 
behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt, 8 dln., Dichtwerken (Deventer: Ter Gunne, 1843-
1853). Vgl. van Driel en Noordegraaf, De Vries en Te Winkel, 57-59. 
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zochten het op en benadrukten het. Dat gebeurde het vroegst door Jonckbloet alleen: 

hij maakte kritische besprekingen van andermans edities, hij verwierf zelf met een 

editie de doctorstitel en ondernam een letterkundige reis. Later kreeg hij het 

gezelschap van De Vries en anderen: vanaf dan kreeg het editievak een andere 

organisatie, maar ook het eerste echt methodologisch debat. Elk van die nieuwigheden 

zijn de stapstenen om de weg van het editievak naar een nationale en academische 

wetenschap te volgen.  

De kritische editiebespreking en het chronologisch-geografische schema van 

Jonckbloet (1838) 

Hoe jong Jonckbloet ook was op het moment dat hij meewerkte aan de editie van Van 

Wijns noten in 1840, hij was daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Twee jaar eerder 

had hij al een kritische brochure laten verschijnen. Anoniem besprak hij daarin de 

editie die de hoogleraar L.G. Visscher van de Ferguut in 1836 had gemaakt. 

Jonckbloet was er met andere woorden van bij het begin bij: Ferguut was de eerste 

Middelnederlandse ridderroman die in druk verscheen, nadat Clignett in 1819 het veld 

van de middeleeuwse fictie had geopend. Jonckbloets bespreking ervan bevatte veel 

van de elementen uit het patroon dat de rest van dit hoofdstuk zal bepalen, allereerst 

de kritische houding tegenover medefilologen en de aandacht voor de middeleeuwse 

epiek. Daarom komt Jonckbloets bespreking hierna uitgebreid aan bod. 

 Daarna komen nog twee vernieuwingen aan bod die Jonckbloet invoerde. In 

1840 verwierf hij voor een editie van een Nederlandse tekst de doctorstitel, waarmee 

hij het genre een nog niet gezien academisch cachet gaf. Daarnaast maakte hij in 1842 

een letterkundige reis door Duitsland. Die sterkte hem nog meer in zijn zienswijze en 

liet hem met meer overtuiging het patroon van zijn nationale doel en zijn kritische 

weg erheen uiteenzetten. 

Zoals voor velen, waren ook Jonckbloets idealen de schering voor een inslag 

van bezwaren. Zijn zoektocht naar de natie in een wetenschappelijk bestudeerde tekst 

ging samen met een ontevredenheid over de stand van het Nederlandse editievak en 

over de recente ontwikkelingen die daartoe hadden geleid. De toekomst van de 

tekstbezorging die Jonckbloet voor ogen had presenteerde hij telkens opnieuw als een 

nodige reactie op het recente verval van de Nederlandse filologie. Het resultaat was 

een chronologisch-geografisch schema van de vakgeschiedenis dat hij decennialang 

bleef presenteren in zijn publicaties. Jonckbloets schema verscheen voor het eerst in 

1838, toen hij anoniem Iets over Ferguut schreef, zijn kritische brochure over de 

editie die hoogleraar L.G. Visscher van die tekst gemaakt had in 1836. 

 Misschien was het omdat Jonckbloet nog een student was of misschien omdat 

hij zijn brochure anoniem liet verschijnen, in ieder geval kreeg zijn chronologisch-

geografische schema hier zijn helderste uiting. Iets over Ferguut opende met een 

schets van de filologische lethargie in Nederland. 
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Sedert VAN WIJN, HUYDECOPER en CLIGNETT was de toestand onzer 
oude Letterkunde, ten minste in ons Vaderland, kwijnende: terwijl 
DUITSCHLAND en BELGIë het voorbeeld van nieuw ontwaakten ijver 
gaven bleef in Nederland alles rustig, althans hetgeen in dit vak gedaan 
werd was van weinig belang.29  

De achttiende-eeuwse heren Van Wijn en Huydecoper genoten nog Jonckbloets 

achting, Clignett was – hij noemt ze niet, maar dacht daarbij wellicht aan diens 

Bijdragen tot de oude Nederlandsche letterkunde uit 1819, met de Esopet – de laatste 

vertegenwoordiger van hun era geweest. Jaren van geleerde stilte volgden, terwijl 

Duitse en Belgische geleerden het werk voortzetten. ‘Eindelijk toch’, zo gaat 

Jonckbloet verder, ‘scheenen sommige Hoogleeraren te gevoelen dat wij tot onze 

schande ten achter bleven, men gevoelde de noodzakelijkheid dit te veranderen’. Als 

bewijzen van de activiteit van de hoogleraren na 1830 noemt hij G.J. Meijers editie 

van Het leven van Jezus uit 1835, naar een Sint-Truidens handschrift, en ook L.G. 

Visschers Ferguut.30 Maar actieve hoogleraren op zich waren voor Jonckbloet, ook 

als student al, niet genoeg: de kwaliteit van hun editiewerk moest hoog genoeg zijn. 

‘Met geestdrift’ zag hij wel de Ferguut in druk verschijnen, ‘daar wij hartelijk 

verlangden het belangrijk geheel te leeren kennen, welks waarde wij door de uitgave 

van HUYDECOPER’S Melis Stoke bij gedeelten hadden leeren kennen.’  Maar iemand 

moest ook de gebreken aanduiden, ‘daar deze uitgave, hoewel eene groote leemte in 

onze oude letterkunde aanvullende, en dus in verscheidene opzigten zeer 

verdienstelijk, door in het oog loopende misslagen ontsierd wordt.’31 De toestand, 

zoals hij die in zijn schema schetste, dwong Jonckbloet dus in dit concrete geval ertoe 

om een kritische pen te hanteren – al deed hij dat anoniem. 

Jonckbloets kritiek spitste zich toe op drie aspecten van de Ferguut-editie, die 

tegelijk ook onderdelen van een eigen, te realiseren onderzoeksprogramma konden 

zijn: de aanduiding van varianten uit de verschillende handschriften, de 

woordverklaringen in het glossarium en de historische aantekeningen in de voetnoten. 

Dit drieledige instrumentarium van de editeur wilde Jonckbloet anders gebruikt zien, 

om grotere doelen dan enkel de teksteditie te dienen. Om te beginnen moest er een 

variantenapparaat zijn, waarvoor natuurlijk een collatie nodig was, om zo ooit 

grammaticale regels van het oudere Nederlands op te kunnen stellen:  

De onderscheidene Handschriften zouden moeten vergeleken worden, 
en verschillende onjuistheden in den tekst, welke hoe gering ook, 
aanmerkelijk worden voor eene taal wier grammatica nog door 

                                                 
29 [W. J. A. Jonckbloet], Iets over Ferguut, ridderroman uit den fabelkring van de Ronde Tafel, 
uitgegeven door Professor L. G. Visscher (Leijden: H.W Hazenberg & Comp., 1838), 1. De brochure 
verscheen anoniem. Het gebruikte schema is echter onmiskenbaar dat van Jonckbloet.  
30 Meijer, Het leven van Jezus. Een nederlandsch handschrift, uit de 13e eeuw. Met taalkundige 
aanteekeningen, voor het eerst, uitgegeven en Visscher, Ferguut. 
31 Jonckbloet, Iets over Ferguut, 1-2. 
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vergelijking moet gevonden worden, zou men steeds moeten 
aanwijzen, [...]32 

Een nauwkeurige vergelijking moest dus ooit tot ruimere kennis van de oude taal 

leiden. Net daarom moest de editeur ook – ten tweede – in de woordverklaringen 

precisie betrachten. Dat had Visscher niet genoeg gedaan en Jonckbloet somde zijn 

‘punten van beschuldiging’ op. 

1°. Hadden wij gewacht dat in het Glossarium de woorden elkander in 
geregelde alphabetische orde zouden opvolgen; maar neen, tot groot 
ongemak der lezers staat b. v. chiere achter cume, delijt tusschen derre 
en deus, galt achter ghere, vespertijt achter vrucht, enz. enz., hetgeen 
mede aan haast of onnaauwkeurigheid moet worden toegeschreven. 
2°. Is van sommige woorden of uitdrukkingen geene melding in het 
Glossarium gemaakt, niettegenstaande onduidelijkheid of andersints dit 
noodwendig maakte. 
3°. Komen er eenige woorden in voor, die onjuist en geheel valsch zijn 
verklaard.33 

De verklarende woordenlijst van Visscher was dus niet alleen onhandig, maar soms 

ook gewoon fout.  

Een derde misser van L.G. Visscher waren de historische aantekeningen die 

hij achterwege had gelaten. Jonckbloet voorspelde immers ‘dat, naar mij voorkomt, 

een Roman als deze, die mede eene eerste bron is voor de levenswijze enz. der 

middeneeuwen, wel waardig was geweest om hier en daar met eenige oudheidkundige 

aanteekeningen opgehelderd te worden.’ Huydecopers taalkundige opmerkingen over 

Ferguut zouden nu aangevuld moeten worden met een cultuurhistorische studie ervan 

om de ridderlijke alledaagsheid te leren kennen. Jonckbloet noemde als voorbeeld 

daarvoor de Mémoires sur l’ancienne chevalerie van Jean-Baptiste de La Curne de 

Sainte Palaye, een Fransman die in de voorgaande eeuw handschriften verzameld had 

en lid was geweest van de Parijse Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres. 

Zijn Mémoires hadden behalve kronieken en rechtsdocumenten inderdaad ook 

ridderromans als bron en leverden daarom ‘de merkwaardigste bijdragen tot de 

middeneeuwsche archaeologie’.34 Een oudheidkunde van de middeleeuwen was voor 

Jonckbloet dus, naast een oude grammatica en de woordenschat, een derde doel voor 

de tekstediteur. Een drievoudig doel met een drievoudige route erheen, dat vooral 

kwaliteitsvol moest zijn: een nauwgezet variantenapparaat, een gedegen woordenlijst, 

mentaliteitshistorische aantekeningen. En niet alleen in Duitsland en België, maar dus 

ook in Frankrijk konden de hooggeleerde maar slaperige Nederlandse editeurs dus 

                                                 
32 Ibidem, 2. 
33 Ibidem, 4. 
34 Ibidem, 20. Voor de Sainte Palaye, zie: De Schryver, Historiografie, 239 en uitgebreider: Lionel 
Gossman, Medievalism and the ideologies of the Enlightenment. The world and work of La Curne de 
Sainte-Palaye (Baltimore Md: Johns Hopkins Press, 1968). 
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leren welke doelen zij moesten dienen en hoe zij met hun oude teksten moesten 

omgaan. 

 Als student formuleerde Jonckbloet dus al verrassend helder drie filologische 

doelen en daarom was hij al uitgesproken in zijn kritiek op een hoogleraar. In de loop 

der jaren zou er verder weinig aan het programma veranderen, Jonckbloet toonde 

alleen meer lef en noemde niet meer enkel dode vrienden en vijanden bij naam. Hij 

verdeelde zo het filologische cohort in mede- en tegenstanders, terwijl hij ook zelf 

met zijn editiewerk de drie doelen trachtte te bereiken: een goed editievak, een 

lexicologie van de Nederlandse taal en een nationale geschiedenis van het 

Nederlandse volk. 

Een eerste stap daartoe was Iets over Ferguut, een kritische boekbespreking. 

Ook in andere kanalen schuwde Jonckbloet de kritiek niet, zoals in 1839 bleek uit zijn 

brief in het Belgisch museum van Willems. Die bestond uit een lijst correcties op de 

editie die Willems had gemaakt van een dertiende-eeuws gedicht in hetzelfde 

tijdschrift – dat later overigens geïdentificeerd zou worden als een deel van Lodewijk 

van Velthems Spiegel historiael.35  Jonckbloet benutte voor de uitvoering van zijn 

plannen voorlopig nog gewoon hetzelfde podium als zijn voorgangers, dat van het 

tijdschrift en de brochure. 

Een editie als academisch proefschrift (1840) 

Jonckbloets chronologisch-geografische schema was even helder als zijn drie grote 

wetenschappelijke doelen. Natuurlijk konden die niet meteen bereikt worden en moest 

hij bij het kleine filologische werk van de editeur beginnen. Dat deed hij in 1840, 

zoals bleek, met zijn medestudent Kroon en de aantekeningen van Van Wijn op Van 

Heelu, maar datzelfde jaar leverde hij nog ander werk af. Het ging om een Specimen e 

literis Neerlandicis, te weten de enkele hoofdstukken die Lodewijk van Velthem 

schreef als vervolg op Jacob van Maerlants Spiegel historiael. Dit werk zou voor 

Jonckbloet een grote stap naar het nieuwe zijn, maar het getuigde ook nog van veel 

van het oude. 

 Enerzijds sloot Jonckbloets Specimen aan bij het werk van vroegere filologen. 

Hij deed bijvoorbeeld het werk van de achttiende-eeuwse bibliofiel Isaac Le Long en 

zijn editie uit 1727 over. Daartoe raadpleegde hij hetzelfde handschrift als Le Long en 

later Clignett en Steenwinkel, dat nu, zoals zo vele, berustte in de Leidse academische 

collectie. Ook op een meer inhoudelijk niveau bleef Jonckbloet in de pas van zijn 

voorgangers lopen. In het Specimen nam hij ook een oude versie van het pater noster 

op, daarbij voortbouwend op het geleerd-taalkundige werk van de Schola 

Hemsterhusiana uit de achttiende eeuw. Deze editie betekende ten slotte een logische 

aanvulling op de editie van Maerlants Spiegel, een werk dat binnen de Maatschappij 

                                                 
35 Jonckbloet en W., ‘Over het gedicht de Leuvensche Kampvechter (Belgisch Museum, I, bl. 26)’. 
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begonnen was en nu, ondanks de Van Lenneps   aan het Koninklijk Instituut, nog 

steeds geen afronding gevonden had.  

Anderzijds was er een cruciaal verschil tussen deze editie en het werk van 

voorgangers: zij diende als een formele proeve van bekwaamheid aan de academie. 

Jonckbloet verdedigde zijn werkstuk in het openbaar voor een jury onder 

voorzitterschap van hoogleraar Matthijs Siegenbeek en verdiende er de doctorstitel 

voor. Zo werd Jonckbloet niet een jurist of theoloog, en ondanks zijn studies ook geen 

medicus, die de filologie als liefhebberij beoefende, hij werd met zijn editie een 

gediplomeerd letterkundige. Hiermee kwam de volkstaaleditie bij de kern van de 

studie aan de hogeschool. Jonckbloets Specimen e literis Neerlandicis zou slechts een 

aankondiging blijken van de academische toekomst van het editievak.36 Deze nieuwe 

situatie maakte het voor Jonckbloet nog makkelijker om, zijn schema getrouw, kritiek 

te leveren op zijn Nederlandse voorgangers en de vooruitgang van zijn vak te 

bepleiten. Het nulpunt daarvoor was de editie van dit werk door Le Long in 1727 

geweest. Dat stamde, veel meer nog dan de aantekeningen van Van Wijn op Van 

Heelu, uit een ongeschikte tijd: 

Zeker, we hebben het werk van Van Velthem uitgegeven in handen, 
sinds het jaar 1727, maar deze uitgave lijkt zelf te beletten dat het 
gelezen zou worden. Hierna zullen we immers zien dat de manier van 
uitgeven van Isaac le Long, geenszins kritisch, helemaal niet 
voldoende is voor deze tijden van ons, waarin voor de kritische en 
filosofische studie van onze oude taal zo vele en zo grote vorderingen 
gebeurd zijn.37  

Zijn editie van een middeleeuwse kroniek was dus een bewijs van de zo gewenste 

vooruitgang van het vak. Tegelijk diende het werkstuk als een academische proeve 

van bekwaamheid: Jonckbloet verdedigde zijn werkstuk in het openbaar voor een jury 

en verdiende er de doctorstitel mee. Zo werd Jonckbloet een gediplomeerd 

letterkundige en kreeg de volkstaaleditie een vaste plek aan de universiteit. Hij had 

dus niet zomaar kritiek op toestand van het editievak, maar verwierf er zelf een 

academische graad mee.  

Jonckbloets letterkundige reis door Duitsland (1842) 

De kritische bespreking van edities en de academische graad die Jonckbloet verleend 

werd voor een verder traditionele editie vormden slechts twee van de noviteiten. Een 
                                                 
36 Guilielmus Josephus Andreas Jonckbloet, Specimen e literis Neerlandicis, exhibens Ludovici de 
Velthem Chronici, quod inscribitur Speculum Historiale, librum III, denuo editum secundum Codicem 
MS. unicum, Bibliothecae Acad. Lugd. Bat. atque annotatione illustratum (Hagae Comitis: Adriaan 
David Schinkel, 1840). 
37 ‘Editum quidem habemus opus Velthemii, inde ab anno 1727, sed ipsa haec editio impedire videtur 
quominus legatur. Mox enim videbimus rationem edendi Isaaci le Long, minime criticam, haud 
sufficere hisce nostris temporibus, quibus studia critica et philosophica linguae nostrae antiquae tot, 
tantosque fecerunt progressus.’ (Ibidem, 1). 
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derde was een bezoek aan het buitenland. ‘Hoopvol verliet ik het Vaderland,’ zo 

bracht Jonckbloet in De Gids verslag uit van zijn reis van 1842 door de Duitse landen, 

‘en meer dan voldaan keerde ik terug.’38 Zijn reis, die van mei tot november 1842 

langs veel steden in de Duitse Bond ging, was inderdaad vruchtbaar geweest en 

leverde hem filologisch materiaal, persoonlijke contacten en versterkte inzichten over 

de wetenschappelijke toekomst van zijn vak op.  

Jonckbloet zag heel Duitsland, dat hij tot dan uit filologische boeken kende. In 

centraal-Duitsland bezocht hij Wolfenbüttel en de universiteitssteden Jena, Tübingen, 

Göttingen, Hannover, Giessen en Kassel aandeed. Verder ging hij tot het Pruisische 

Berlijn, over Dresden en Leipzig tot de keizerlijke hoofdstad Wenen. In Beieren 

bezocht hij de stad München en in het zuidwesten de stadstaat Frankfurt en verder 

Karlsruhe en Stuttgart in Baden en Württemberg. Over de aanleiding tot deze reis was 

Jonckbloet duidelijk: het was een editie geweest van ‘een belangrijk Fragment’ uit de 

Brabantse Yeesten.39 Deze kroniek van de hertogen van Brabant was van de hand van 

Jan de Clerc (met onder meer het relaas over de slag bij Woeringen, dat hij ontleend 

had aan Van Heelu); de editie ervan was het werk van de Macedonische filoloog 

Theodor von Karajan, die filosofie gestudeerd had en aangesteld was aan de 

Keizerlijke en Koninklijke Hofbibliotheek in Wenen. Hij had zijn editie in 1841 laten 

opnemen in het geleerde Zeitschrift für Deutsches Alterthum.40 Nu trok Jonckbloet 

dus naar die Hofbibliotheek. Het was dergelijk gepubliceerd filologenwerk dat hem 

door heel Duitsland joeg.  

Het doel van zijn bezoek aan Duitsland was drieledig, hooggestemd, maar niet 

verrassend. Hij wilde in de eerste plaats in de Duitse bibliotheken en verzamelingen 

‘een persoonlijk onderzoek in loco’ ondernemen naar oude Nederlandse literatuur, 

naar ‘iets [...] dat waardig was aan het stof der Bibliotheken te worden ontrukt’.41 Dit 

was het meest concrete doel, of het middel om de grotere doelen te bereiken: de 

geleerde teksteditie. Hij stelt er in zijn reisverslag dan ook tot drie maal toe een in het 

vooruitzicht: een van Maerlants Trojaanse oorlog op basis van een Weense vondst, 

een van de fragmenten uit de roman van Parthenopeus en Meliore die hij in Jena trof, 

een van de Karelroman van Geraert van Viane, uit de bibliotheek in Giessen.42 Aan 

de ene kant een editoriale schattenjacht dus en ‘aan den anderen kant wenschte ik 

vurig de persoonlijke kennis aan te knoopen met de mannen van Duitschland, wier 

genie en onvermoeide ijver die Wetenschap, wier studie mij boven alles waardig is, – 

en, kan het zijn, het doel mijns levens blijft, – vermogten op te voeren tot eene hoogte, 

                                                 
38 Jonckbloet, ‘Verslag eener letterkundige reize door Duitschland, in de maanden mei-november, 
1842’, De Gids, 7 (1843) 573-586 & 617-632, 574. 
39 Ibidem. 
40 Theodor von Karajan, ‘Karl. Bruchstück eines Niederländischen Gedichtes’, Zeitschrift für deutsches 
Alterthum, 1 (1841) 97-110. 
41 Jonckbloet, ‘Verslag’, 574. 
42 Ibidem, resp. 583, 584 en 632. 
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gelijk aan die, waarop de klassieke Letterkunde staat.’ 43  Jonckbloet zocht zowel 

teksten als geleerden en het hogere doel daarvan was de wetenschappelijke studie van 

de Nederlandse letterkunde.  

Het grote, wetenschappelijke doel en de editoriale weg daartoe waren in 

Duitsland natuurlijk al langer vooropgesteld en in het Nederlands herhaald door 

Hoffmann von Fallersleben, die hem nu overigens ook, met een aanbevelingsbrief, 

naar de academische bibliotheek van Jena stuurde. Dat Jonckbloet onder de mannen 

van Duitsland ook de auteur van de Horae belgicae zou ontmoeten, die in de jaren 

1820 vanuit Bonn de omgekeerde reis naar de bibliotheken en geleerden in de 

Nederlanden had ondernomen, met dezelfde verwachting van de wetenschap, met 

dezelfde klassieke filologie als voorbeeld, en die daar in een ander tijdschrift in 

dezelfde hooggestemde bewoordingen verslag van had gedaan, was, als een laat 

tegenbezoek, een beleefde vanzelfsprekendheid. Toch betekende het meer dan dat: 

Jonckbloet gaf gehoor aan Hoffmanns oproep door zelf in Duitsland zowel 

afgeschreven tekstfragmenten als geleerde ontmoetingen te verzamelen, om daarna in 

eigen land de filologie meer als een wetenschap te kunnen bedrijven. 

De bijzonderste van die ontmoetingen was die in Stuttgart tussen Jonckbloet 

en het Comburgse handschrift. Het was het handschrift dat tot Bilderdijks grote 

ongenoegen voor hem en zijn Instituut onbereikbaar was gebleven. Jonckbloet ging 

het nu zelf inkijken en hoopte bij die gelegenheid ook de archivaris Eduard Kausler te 

ontmoeten. Hij vond hem afwezig, maar kon zich er toch met eigen ogen van 

vergewissen dat ‘de stukken, die zich daar bevinden, niet voor de Wetenschap zullen 

verloren gaan, waarvoor de ijver en kunde van KAUSLER de beste waarborg zijn.’44 De 

onheilsberichten die Bilderdijk over dit handschrift en de Duitse geleerden had 

verspreid (en die bij Willems als een echo geklonken hadden) werden zo makkelijk 

weerlegd. Jonckbloet trok verder nog naar Karlsruhe, waar hij de gevluchte 

hoogleraar F.J. Mone ontmoette en waar hij, na een persoonlijke kennismaking, ‘van 

den vriendelijken Geleerde, aan wien onze Letterkunde zoo veel te danken heeft, de 

verzekering ontving, dat zijne hulp en medewerking, zoowel als zijne verzameling 

van wat onze oude Letterkunde betreft, mij ter dienste zouden staan.’ 45  Verder 

ondernam Jonckbloet nog een bezoek aan de Academische Bibliotheek van Giessen 

nadat hij een vermelding had gelezen van ‘Fragmenta carminis epici ex cyclo 

fabularum Carolingensium, medio belgice’,46 een ‘carmen’ dat ‘hactenus ineditum’ 

gebleven was, 47  in de gepubliceerde handschriftencatalogus van die bibliotheek. 

Handschriften die in Duitsland terechtkwamen waren met andere woorden niet zo 

verloren als Bilderdijk en Willems ze twintig jaar eerder beschouwd hadden. Wat 

                                                 
43 Ibidem, 574. 
44 Ibidem, 575. 
45 Ibidem  
46 ‘Fragmenten van een episch lied uit de Karolingische verhalencyclus, in het Middelnederlands’. 
47 ‘een tot nog toe onuitgegeven lied’. 
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meer was: in het buitenland gold voor Jonckbloet duidelijk enkel de filologische 

bekwaamheid van een vakgenoot als teken van betrouwbaarheid, niet diens 

staatsburgerschap. 

 Handschriften als het Comburgse en Duitse geleerden als Kausler en Mone 

zouden de Nederlanders volgens Jonckbloet in staat om het filologische vak inderdaad 

wetenschappelijker te beoefenen. Dat inzicht formuleerde hij in zijn reisverslag – zijn 

chronologisch-geografische schema getrouw – expliciet als een kritiek op zijn 

voorgangers. De Duitse boekenverzamelingen leverden in de eerste plaats bekende en 

onbekende teksten op. Zeventiende-eeuwse teksten die hij in de bibliotheken vond – 

brieven van Grotius in Dresden en in Berlijn handgeschreven toneelstukken van P.C. 

Hooft, een zinnenspel van Stoke-editeur Spiegel en door prins Frederik Hendrik 

geschreven uittreksels uit Emanuel van Meterens geschiedenis, ‘als curiositeit nog 

genoemd’48 – vermeldde hij enkel, want het was niet op dat terrein van de letterkunde 

dat het buitenland grote beloften inhield. Van middeleeuwse kronieken daarentegen 

waren nog onbekende handschriften te vinden: in Wolfenbüttel ‘een zeer goed HS.’ 

van de kroniek van Beka bijvoorbeeld, ‘vollediger dan dat, wat MATTHAEUS in zijne 

Analecta liet afdrukken’. 49  Bovenal echter was veel te verwachten van de 

ridderromans die hij in Duitsland vond. Bijvoorbeeld van ‘de door mij gevondene, of 

liever afgeschrevene, Stukken’ van de roman van Parthenopeus en Meliore, die hij 

nota bene na de tip van Hoffmann in Jena gelezen had. Met de fragmenten kon hij de 

bekende gedeelten vervolledigden, die te vinden waren in de reeks Nieuwe werken 

van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, in Mones Anzeiger en in de 

Taal- en dichtkundige verscheidenheden van Bilderdijk. Alweer Bilderdijk.50 

Jonckbloets reisverslag somde niet alleen de aanvullingen op die hij na zijn 

reis kon doen bij zijn voorgangers, hij wees ook expliciet op de praktijk van de 

filologische arbeid die in Duitsland beter was. Jonckbloet wist bijvoorbeeld van een 

afschrift van Maerlants Naturen bloeme in de Berlijnse Koninklijke Bibliotheek. Ook 

hier kende hij het werk dat al verricht was: hij had kennis van Leidse en Haagse 

handschriften, die zeer gebrekkig waren, hij was bekend met een manuscript ervan in 

de bibliotheek van het Koninklijk Instituut in Amsterdam en hij wist dat Bilderdijk dat 

                                                 
48 Jonckbloet, ‘Verslag’, 583 en 586. 
49 Ibidem, 585. 
50 Het ging om Willem Bilderdijk, ‘Fragmenten van den Roman van Parthenopeus ende Meliore, 
gevonden te Trier’ Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden (1822) 128-159; I. van Harderwijk, 
‘Fragment van den Roman van Parthénopeus en Meliore, met eene inleiding en aanteekeningen’, 
Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 5 (1841) 155-241 en Mone, 
‘Bruchstücke von Parthenopeus ende Meliore [voorh. te Keulen]’. De roman van Parthenopeus en 
Meliore zou uiteindelijk niet door Jonckbloet uitgegeven worden, wel door de Duitser Massmann en 
later door Hoffmann, de ontdekker van de fragmenten in Jena: H.F. Massmann, Partonopeus und 
Melior. Altfranzösisches Gedicht des XIIIten Jahrh. in Mittelniederländischen und 
Mittelhochdeutschen Bruchstücken, nebst begleitenden Auszügen des Französischen Gedichtes, 
geschichtlichen Nachweisungen und Wörterverzeichnissen (Berlin, 1847) en August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben, ‘Parthenopeus und Meliore’ Bruchstücke mittelniederländischer Gedichte, 
nebst Loverkens, Horae belgicae. Hannover, 1862, 29-40. 
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laatste met de overige in Nederland bewaarde teksten gecollationeerd had, waarvan de 

neerslag ook in de Instituutsbibliotheek bewaard werd. Daarom  

deed ik aan dat geleerde Ligchaam het voorstel, om mij eenen goeden 
codex, of een naauwkeurig afschrift van eenen zuiveren tekst, toe te 
vertrouwen, ten einde daarmede het Berlijnsche HS. te vergelijken. 
Weldra bleek mij, dat ik mijne wenschen te hoog had gestemd, en dat 
de inrigting van die Bibliotheek niet toeliet mij het gevraagde toe te 
vertrouwen. Ik moest mij dus de moeite getroosten het Berlijnsche HS. 
geheel af te schrijven, wilde ik het aan eene eventuële uitgave van dit 
Werk dienstbaar kunnen maken.51  

De bibliotheek van Bilderdijks instituut bleek voor Jonckbloet dus net zo gesloten te 

blijven als het Comburgse handschrift voor Bilderdijk geweest was. Daartegenover 

stelde Jonckbloet de behulpzaamheid van Duitse bibliothecarissen. Hoewel in 

Wolfenbüttel de catalogi wel ‘te regt een Chaos mogen worden genoemd’,52 trof hem 

in de academische bibliotheek van Giessen ‘de welwillendheid, den Duitschen 

Geleerden zoo eigen’. Jonckbloet mocht van hen zelfs het handschrift van de roman 

van Garijn mee naar huis nemen om het over te schrijven. Zo ontdekte hij dat hij een 

roman waarvan Bilderdijk ‘een klein aantal verzen’ had afgedrukt in zijn 

Verscheidenheden nu volledig in handen had. 53  Zelfs in de concrete filologische 

praktijk zou Duitsland Nederland dus vooruit helpen. Opnieuw bewees Jonckbloet 

daarmee dat hij andere filologen, ook de buitenlandse, op hun geleerde en 

wetenschappelijke verdiensten wilde beoordelen en niet op hun nationaliteit, terwijl 

Bilderdijk net op basis van nationaliteit elke geleerdheid aan de Duitsers ontzegd had. 

Tot slot liet Jonckbloet dat ook voor zichzelf gelden: ook zijn eigen editiewerk 

kon hij na zijn Duitse reis nog aanvullen: ‘Eindelijk mag ik van Berlijn geen afscheid 

nemen,’ zo schreef hij in De Gids, ‘zonder te gewagen van een tot nog toe onbekend 

perkamenten HS. der Dietsche Doctrinale, welks bestaan in de Bibliotheek te Bremen 

mij werd medegedeeld door JACOB GRIMM, die mij tevens zijne uittreksels daaruit 

afstond.’54  Op de drie niveaus dus – de fragmenten in de boekverzamelingen, de 

toegankelijkheid van die collecties en de wetenschappelijke welwillendheid onder 

filologen – hadden de welwillende Duitse geleerden, als Mone, Hoffmann, Grimm en 

de bibliothecarissen, meer te bieden aan de Nederlandse filologie dan de vaderlandse 

verzamelingen en geleerden, Bilderdijk op kop. 

                                                 
51 Jonckbloet, ‘Verslag’, 584-585. 
52 Ibidem, 585. 
53 Ibidem, 618. Het gaat om de verzen in Willem Bilderdijk, ‘Fragmenten van den Roman van Guerin 
van Montglavie’ Taal- en dichtkundige Verscheidenheden (1823b) 121-146. 
54 Jonckbloet, ‘Verslag’, 586. 
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Jonckbloets agenda: het buitenlandse voorbeeld en de ridderroman (1843) 

Zonder schroom nam Jonckbloet in het verslag van zijn filologische werk in Duitse 

bibliotheken het buitenland als voorbeeld voor de Nederlandse filologie, zoals hij dat 

ook al zonder omwegen benoemd had in de aanleiding en het doel van zijn reis van 

1842. Het navolgenswaardige buitenland en het ingedommelde binnenland: het 

schema waarin Jonckbloet de toestand van de Nederlandse filologie in die jaren vatte 

en waarmee hij ook zijn reisverslag inzette, klinkt bekend: 

Sedert de Belgische en Duitsche Geleerden ons door leer en voorbeeld 
hadden doen zien, dat onze Letterkunde der moeite wel waardig was, 
om aan de vergetelheid, waarin zij sedert HUYDECOPER en CLIGNETT 
rustte en bijna dreigde te vergaan, te worden ontrukt; sedert een 
GRIMM, HOFFMANN en WILLEMS ons eenige schatten uit den kostbaren 
en ruimen voorraad ten beste gaven, begon ook bij ons te Lande de lust 
voor dezen studietak meer en meer aan te wakkeren, en begon men 
eenen dieperen blik in de Letterkundige Geschiedenis der 
Middeleeuwen te slaan. Men liet het niet langer berusten bij eene 
studie van hetgeen HUYDECOPER en zijne School hadden tot stand 
gebragt, maar trachtte in hunnen geest verder te streven.55 

Naast de kritische bespreking van zijn voorgangers zou het voorbeeld van het 

buitenland Jonckbloets beeld van de filologische toekomst én die toekomst zelf ook 

bepalen.  

 De vernieuwing uit het buitenland was echter meer dan alleen de 

welwillendheid van bibliothecarissen, de mededeelzaamheid van filologen of de 

beschikbaarheid van handschriften – meer dan alleen de vorm waarin geleerdheid 

beoefend werd dus. De nieuwe stap in de Nederlandse filologie betekende voor 

Jonckbloet vooral ook een inhoudelijke stap. De letterkundige geschiedenis moest 

voor hem niet meer enkel, zoals bij Huydecoper en zijn voorgangers en navolgers, 

gaan over middeleeuwse kronieken en leerdichten. Tegelijk met de opwekking van de 

Nederlandse letterkundigen door de buitenlanders werd de horizon immers verruimd. 

Weldra had er dan ook eene groote omwenteling plaats in de 
beschouwing van onze Historia Litteraria. Vroeger immers was 
MAERLANT voor eene iegelijk de vader der dietscer dichter, in den 
strengsten zin des woords; en wie had toen durven beweren, dat van 
hem in tegendeel het verval onzer Letterkunde dagteekent? Thans staat 
het vast, dat lang vóór zijne didactische School, onze Letterkunde 
eenen hoogen trap van bloei bereikt had, en dat de tijd geboren is, om 
de overblijfsels op te sporen der Gedichten van dat tijdperk, toen het 
romantisme nog bij uitsluiting den schepter zwaaide over de ridderlijke 
eeuw, waarvan het de karakteristieke uitdrukking was; toen de 
langzamerhand in aanzien toenemende derde stand nog niet dien 
invloed op de Letterkunde had uitgeoefend, die haar, ja, eene meer 

                                                 
55 Ibidem, 573. 
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praktische rigting gaf, maar ook de dichterlijke wiek des Zangers 
knotte.56 

In onomwonden bewoordingen valt Jonckbloet hier Jacob van Maerlant, die sinds de 

editie van Clignett en Steenwinkel uit 1784 onwankelbaar leek, af. Met hem en zijn 

didactische leerdichten, geschreven voor de nieuwe burgerij in de handelssteden, was 

het verval van de Nederlandse literatuur begonnen. De echte dichterlijkheid school 

voor Jonckbloet in het ‘ridder-epos’ van vóór Maerlants tijd, in de oudere 

samenleving van harnassen en leenheren.  

Zijn reisverslag is ook hier een getuigenis van. Jonckbloet loste er enerzijds 

een van de vele problemen in de Nederlandse filologie op: hij zei vast te kunnen 

stellen welke stukken van het gedicht De Trojaanse oorlog geschreven waren door 

Seger Dieregodgaf en welke door Maerlant. Ten bewijze van zijn auteursidentificatie 

gaf hij een staaltje van de gewenste internationale filologie. Hij vergeleek de 

fragmenten van De Trojaanse oorlog die in verschillende landen bewaard werden met 

elkaar: de fragmenten uit Nederland, die door Holtrop in de Koninklijke Bibliotheek 

gevonden en door Ackersdijk aan de Leidse Maatschappij bekend gemaakt waren, 

maar ook de fragmenten uit België, door Serrure in het Hulthemse handschrift 

aangewezen waren. Verder citeerde Jonckbloet ander werk van Maerlant. Enkele 

passages – onder meer die waarin een centaur opdraaft – vergeleek hij ten slotte met 

een Frans origineel, waarvan hij een handschrift in Wenen raadpleegde, en met Duitse 

en Latijnse navolgingen daarvan.  

Een ander voorbeeld, dat meer met zijn inhoudelijke voorkeur voor de 

middeleeuwse epiek strookt, was de ridderroman van Garijn, waar hij het hele tweede 

deel van zijn reisverslag aan besteedde. Van Garijn waren er al fragmenten bezorgd 

door de Duitse filoloog Massmann, waarvan er door Meyerus waren overgenomen en 

andere ook door Bilderdijk in zijn Verscheidenheden. Jonckbloet had nu een 

handschrift van de roman gevonden in Giessen en enkele verzen ervan bezorgde hij 

alvast in zijn reisverslag. Hij beloofde dat nog meer zou volgen: geslachtslijsten, het 

karakter van Karel en zijn paladijnen en een beoordeling van ‘de aesthetische of 

taalkundige waarde’ – dat alles bewaarde hij voor ‘de uitgave, waarbij ik bijzonder 

het onderscheid hoop aan te toonen, dat er tusschen de romans uit den Cyclus van 

KAREL den Grooten en dien van ARTHUR en de Ronde Tafel, zoo naar strekking als 

vorm, bestaat’.57 Zo bewees hij in zijn reisverslag meteen het dubbele programma 

waarmee hij het opende, zijn overtuiging namelijk van de inspiratie van de 

buitenlandse geleerdheid en de waarde van de studie van de ridderroman, de twee 

wegen die naar een wetenschappelijke Nederlands editievak zouden leiden. 

 

 

                                                 
56 Ibidem, 573-574. 
57 Ibidem, 632. 
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De wasdom van het vak: een Vereeniging van editeurs (1843-1848) 

Na zijn kritiek op zijn Nederlandse voorgangers, op de lading editeurs van na 

Huydecoper en Clarisse, eigenlijk op de tijd van Bilderdijk, en nadat hij wegwijzers 

naar het voorbeeldige buitenland geplant had, kreeg Jonckbloet het gezelschap van 

Matthias de Vries en nog andere studenten. Samen gingen zij aan het werk. Hun eigen 

editiewerk vond een aparte genootschappelijke organisatievorm wanneer in 1843 de 

Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde werd opgericht.  

Een generatie letterenstudenten verenigt zich (voor 1843) 

Jonckbloet en Matthias de Vries waren van bij het begin lid, maar het was niet van 

hen dat het initiatief voor dit genootschap van editeurs uitging. Zij werden 

uitgenodigd door twee andere jonge editeurs. Het ging om de Utrechtse archivaris en 

kandidaat in de letteren Pieter Jacobus Vermeulen en de letterenstudent Jan Tideman. 

Binnen hun stad vonden zij de doctoraalstudent in de theologie Jacob Gijsbert de 

Hoop Scheffer, in Woudsend predikant Pieter Leendertz. en onder de klassieke 

filologen in Leiden ook nog Matthias de Vries. Met hem mee kwam tot slot nog 

Jonckbloet, die intussen al de doctorstitel mocht voeren. In de Vereeniging ter 

bevordering der oude Nederlandse letterkunde verzamelde een generatie 

letterkundigen zich: Tideman, geboren in 1821, was de jongste, Leendertz en 

Jonckbloet van 1817 waren de oudsten. Enkel de schipperszoon Pieter Jacobus 

Vermeulen was ouder: hij was geboren in 1809, maar had tijdens zijn studie een 

lastiger parcours moeten volgen.58  

Deze jonge generatie beoefende de filologie nu eens, zoals voorheen, als 

liefhebberij, dan weer als universitaire studie, maar altijd al van voor de oprichting 

van de Vereeniging. Nog in het jaar 1843, het jaar van de stichting, waren zij bezig 

met eerder traditioneel editiewerk. Vermeulen was aan het Provinciaal Archief van 

Utrecht verbonden. In 1843 bezorgde hij, met aantekeningen en een woordenlijst, het 

middeleeuwse gedicht Vanden levene ons Heere, naar een vijftiende-eeuws 

handschrift uit de koninklijke collectie in Den Haag. 59  Hij, die na zijn 

kandidaatsexamen niet verder had kunnen studeren, kreeg er een doctoraat honoris 

causa voor van de Utrechtse academie. In Leiden werkte Tideman intussen in de 
                                                 
58 Verder was De Vries van 1820 en De Hoop Scheffer van 1819. Zie voor de geschiedenis van de 
Vereeniging: Gerritsen, ‘‘De lust voor dezen studietak’. De medioneerlandicus en zijn publiek’ ; 
Mathijsen, ‘Stages in Dutch literary historicism’ ; A. Winkler Prins, ‘Levensbericht van Jakob Gijsbert 
de Hoop Scheffer’ Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij van Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden, over het jaar 1893-1894 [Jaarboek 1894] (Leiden: E.J. Brill, 1894) 369-406 en 
B. J. L. de Geer, ‘Levensbericht van Dr. P.J. Vermeulen’ Handelingen der algemeene vergadering van 
de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden aldaar den 19den Juni 1879 in 
het gebouw der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen [Jaarboek 1879] (Leiden: E.J. Brill, 1879) 137-
152.  
59 P.J. Vermeulen, Vanden Levene ons Heren. Een Rijmwerk uit de Middeleeuwen. Naar een HS. der 
XVe eeuw (Utrecht, 1843). 
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bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan een catalogus 

van haar Middelnederlandse toneelbezit, die in 1845 gepubliceerd zou worden.60 Ook 

in 1843 bezorgde hij de jongelingenpoëzie van Simon van Beaumont, een jurist uit de 

vroege zeventiende eeuw, met inleiding en aantekeningen.61  

Onder deze generatiegenoten verdient De Hoop Scheffer bijzondere aandacht, 

omdat hij al zeer jong aan de letterkunde geraakt was. Toen hij tien was hertaalde hij 

de kroniek van Melis Stoke. In 1837, toen hij eerstejaarsstudent theologie werd in 

Amsterdam, verscheen van zijn hand ‘Iets over Lodewijk van Velthem en zijn Spiegel 

historiael’ in de Vaderlandsche letteroefeningen.62 Daarin verdedigde hij enerzijds de 

betrouwbaarheid van Van Velthems kroniek en anderzijds diens verdiensten als 

dichter, waarin hij met de grootsten kon wedijveren. Want, zo schreef De Hoop 

Scheffer, ‘voor ons is hij meer dan een kille Kronijkschrijver, meer dan rijmelaar; 

eene sprank van den heiligen gloed, die Maerlandt’s borst doortintelde, gloorde ook in 

zijnen boezem’.63 Die gloed maakte Van Velthem een goede teksteditie waardig, een 

betere in ieder geval dan de editie-Le Long uit 1727, waarin De Hoop Scheffer de 

kroniek had gelezen. Iemand moest dus aan het werk gaan:  

Mogt eindelijk eenig vaderlandsch Geleerde, aangespoord door het 
belang van geschiedenis, taal en oudheid, zich er toe verledigen, om 
den langverschoven’, doch eerwaardigen Schrijver, in nieuwen dos 
gehuld, en verlost uit de handen van Le Long, te voorschijn te doen 
treden!64  

Die nieuwe dos zou Van Velthem, zoals hierboven bleek, in 1840 krijgen van 

Jonckbloet. In afwachting daarvan stond het belang van goede tekstedities voor de 

beoefening van de letterkunde in de ogen van De Hoop Scheffer vast. Samen met 

Leendertz begon hij dan ook afschriften te maken van de gedichten van P.C. Hooft in 

de Stadsbibliotheek van Amsterdam, wat voorlopig nog niet tot een publicatie leidde. 

In Utrecht probeerde hij vanaf 1842 nog een doctorsgraad te behalen, bloemleesde 

intussen samen met student Tideman erotische dichters uit de zeventiende en 

achttiende eeuw, waarvan het resultaat in 1844 (anoniem) onder de titel Cupido zou 

verschijnen, ook al was hij eind 1843 predikant geworden in Hoorn.65 Het filologische 

                                                 
60 Jan Tideman, Catalogus of naamlĳst eener verzameling van nederduitsche toneelstukken, 
toebehoorende aan de Maatsch. der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden, 1845). 
61 Jan Tideman, Gedichten van Simon van Beaumont. met eene inl. en aanteekeningen uitg. door J. 
Tideman., Bibliotheek van Nederlandsche dichters dl. 1 (Utrecht: Kemink, 1843b). 
62 J. G. de Hoop Scheffer, ‘Iets over Lodewijk van Velthem en zijn Spiegel Historiaal’, Vaderlandsche 
Letteroefeningen, of Tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen, waarin de Boeken en Schriften, die 
dagelijks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrijmoedig verhandeld worden. 
Benevens Mengelwerk, tot Fraaije Letteren, Kunsten en Wetenschappen, betrekkelijk., (1837) 229-241 
277. 
63 Ibidem, 288. 
64 Ibidem. 
65 J. G. de Hoop Scheffer en J. Tideman, Cupido [bloemlezing uit de erotische dichters der XVIIe en 
XVIIIe eeuw] (Utrecht: Van Paddenburg, 1844). 
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werk van De Hoop Scheffer en de anderen was dus studentikoos, maar reflecteerde 

ook de gangbare beoefening van de Nederlandse filologie: tekstedities vormden de 

kern, collecties in Den Haag en Leiden leverden het meeste materiaal, hun voorwerp 

van studie liep van de Spiegel historiael tot zeventiende-eeuwse poëzie.66 

Een internationaal forum ter bevordering van de oude Nederlandse 

letterkunde 

De Vereeniging ging in 1843 van start en verkondigde met zwier de vernieuwing van 

de Nederlandse filologie. Daarin volgde zij de doelstelling die ook in Jonckbloets 

eerdere geschriften te lezen waren: de studie van de Nederlandse oude literatuur die in 

ruimte noch in tijd beperkt mocht worden. Net als Jonckbloet trad de Vereeniging 

moedwillig buiten de grenzen van het koninkrijk en stelde zij de drukpers in het 

bijzonder open voor de literatuur die de burgerlijk-didactische literatuur van Maerlant 

vooraf gegaan was, voor de ridderroman dus. Het ene en het andere was van meet af 

aan de opzet en is ook terug te lezen in de Verslagen en berigten die de Vereeniging 

vanaf 1844 liet verschijnen. De leden vulden hun tijdschrift met signalementen van 

nog onbekende fragmenten, die dan vaak meteen mee gedrukt werden, of van hele 

handschriften, waarvan enkele uittreksels konden worden opgenomen. 

De inhoud voor de Verslagen en berigten kwam vaak uit het buitenland. 

Onbekende fragmenten werden natuurlijk nog steeds eveneens in het binnenland 

gevonden, in bekende collecties: door koninklijk bibliothecaris Marinus F.A.G. 

Campbell tussen de papieren van Van Wijn bijvoorbeeld, 67  of door de wekende 

Clarisse, ‘de eerbiedwaardige grijsaard, wiens rusteloze werkzaamheid eerst met zijn 

leven eindigde’,68 of door De Vries zelf in ‘de boekverzameling van mijn geëerden 

Vader’, Abraham de Vries, de grote verdediger van Laurens Jz. Coster als uitvinder 

van de boekdrukkunst. 69  Meer plaats werd er ingeruimd voor de buitenlandse 

vondsten. In de eerste plaats voor die uit de Duitse bibliotheken: Jan van Ruusbroec 

werd gesignaleerd in Hamburg door De Vries, Maerlant in Schwerin en Willem van 

Hildegaersberch in Rostock, naar een signalement door de Duitser G.C.F. Lisch in een 

Mecklenburgs tijdschrift.70  Uit Engeland schreef de arabist R.P.A. Dozy een zeer 

                                                 
66 Van Leendertz zou ook nog, rond de tijd waarin de Vereeniging van start ging, de editie een gedicht 
van Van Hildegaersbergh verschijnen: P. Leendertz Wz., Van den Sacramente van Amsterdam. Gedicht 
van Willem van Hillegaersberch. Met ophelderende aanteekeningen (Sneek, 1845). 
67 M. F. A. G. Campbell, ‘Fragment van een gedicht aan de H. Maria’, Verslagen en berigten 
uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde, 4 (1847) 23-27. 
68 De afschriften die Clarisse in Den Haag en Amsterdam had gemaakt werden postuum door De Vries 
geplaatst: J. Clarisse en M. de Vries, ‘Die cracht der Mane, door Heynric van Hollant’Idem 5-22. 
69 Het citaat is te vinden in M. De Vries, ‘Fragment eener Nederlandsche vertaling van het reisverhaal 
van Joannes de Hese’, Verslagen en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude 
Nederlandsche letterkunde, 2 (1845b) 5-32, 5. 
70 Respectievelijk M. De Vries, ‘Bericht omtrent een HS. in het bezit van Dr. Geffcken te Hamburg, 
getiteld: Van vulkomene penitentie uyt en boec dat Rusbroek ghemaket hevet van gheesteliken 
oeffeninghen’, Verslagen en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude 
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uitvoerige brief met de oogst uit het British Museum in Londen en de Bodleian 

Library in Oxford, waaronder werken van Jan de Klerk (of van Boendale) en een 

vertaling van Anselmus van Canterbury. Hij besloot zijn brief met de studie van de 

oude Nederlandse letterkunde ‘geestdrift’ en ‘voortgang’ toe te wensen, waartoe ‘eene 

spoedige opdelving en uitgave’ van de in Engeland ‘begravene schatten’ zou helpen.71 

Hij voegde ook nog verschillende proeven van een editie van de handschriften toe: 

een voorrede, een lijst van hoofdstukken, eindverzen.  

Jonckbloet, de geestdriftige, deed in het tijdschrift zelf voor hoe edities van 

buitenlandse schatten de Nederlandse letterkunde voortschrijdende inzichten boden, 

zoals hij dat ook al in zijn reisverslag van 1843 had gedaan. Hij deelde ‘de 

verblijdende tijding’ mee dat er fragmenten van een onbekend handschrift van Van 

Velthems Spiegel historiael ontdekt waren, vastgelijmd als schutbladen in een 

boekband. Joannes Clarisse was in 1818 kennelijk niet de laatste geweest die boeken 

uiteenhaalde, het werd nog steeds en ook in Duitsland gedaan. Het nieuws van de 

ontdekking was Jonckbloet immers ‘verschuldigd [...] aan de welwillendheid van den 

beroemden Duitschen taalkenner, Professor H. F. MASSMANN te Berlijn, die ze 

wederom ontving van den Heer Dr. LORSCH te Bonn, in welke stad genoemde 

Fragmenten werden gevonden’. De tekst in de nieuwe fragmenten week wat af van 

het enig bekende handschrift in de universiteitsbibliotheek van Leiden, door Le Long 

en in 1840 ook door hemzelf voor een editie gebruikt. Daarom publiceerde Jonckbloet 

nu – precies zoals Clarisse dat had gedaan – de varianten in een lijst van twee 

bladzijden. Bovendien collationeerde hij voor de betreffende passages Le Longs editie 

met het Leidse handschrift en deed hij zesentwintig correcties. Jonckbloet besloot uit 

deze filologische nauwkeurigheid dat de nieuwe tekstfragmenten de bekende niet 

overtroffen, maar ook dat ‘LE LONG'S tekstafdruk niet zóó onnaauwkeurig is als men 

algemeen heeft aangenomen. Zijn hoofdgebrek zit in zijne afschuwelijke 

verklaringen.’72 In zijn Specimen had Jonckbloet dat zelf ook nog beweerd. Deze 

vondst leverde een misschien even minieme bijdrage aan de filologie als die van 

Clarisse, maar is net zo betekenisvol: weer blijkt dat buitenlandse mededelingen ook 

Jonckbloets eigen werk nog konden verbeteren.  

De buitenlandse vondsten waren geen doel op zich, zij moesten vooral de 

Nederlandse filologie vooruit helpen. En ook de uiteenlopende codicologische 

informatie en fragmentarische tekstbezorging van de Verslagen en berigten waren 

                                                                                                                                            
Nederlandsche Letterkunde, 4 (1847) 28; J. Tideman, ‘[Fragment van Jacob van Maerlant’s Destructie 
of Wrake van Jerusalem gevonden te Schwerin]’, Verslagen en berigten uitgegeven door de 
Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde, 1 (1844b) 35-41; J. Tideman, 
‘Bericht omtrent eenige Fragmenten te Rostock der gedichten van Willem van Hillegaertsberch’, 
Verslagen en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde, 1 (1843a) 39. 
71 R.P.A. Dozy, ‘Brief van Dr. R. P. A. Dozy aan Dr. M. de Vries’, Verslagen en berigten uitgegeven 
door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde, 2 (1845) 33-56, 56. 
72 Jonckbloet, ‘Fragmenten van een tweede handschrift van Velthem’Idem3 (1846a) 72-76, citaten op 
72 en 76. 
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geen doelen op zich, zij moesten de leden van de Vereeniging tot nieuwe inzichten 

brengen. De Vereeniging en haar tijdschrift waren dus plaatsen waar de discussie 

onder filologen gevoerd moest worden. In de oprichtingsstukken vermeldden de eerste 

leden dat hun initiatief er naar buitenlands voorbeeld kwam, met name naar dat van de 

Literarischer Verein zur Herausgabe älterer Druck- und Handschriften in Stuttgart, 

maar vooral dat het de genootschappelijk vorm van onderzoek en de 

ideeënuitwisseling via een tijdschrift waren dat hen vruchtbaar leek. Het doel van de 

Vereeniging was dus alle geïnteresseerden bij de studie te betrekken en een kritische 

onderzoeksgemeenschap te vormen. Hoe goed dat hen lukte, valt te beoordelen uit de 

lijst van intekenaren van het tijdschrift. Het bereikte een zeer ruim, maar ook kritisch 

publiek. Ruim: het werd besteld door studenten uit verschillende vakken, door leraren, 

predikanten, genootschappen, door leden van de bekende familie De Vries, door 

bestuurders in Buitenzorg en Batavia. En kritisch: door de gebruikelijke bibliotheken, 

onder andere de Koninklijke Bibliotheek, die van het Koninklijk Instituut en van de 

Leidse Maatschappij, verder de Leidse bibliothecaris Geel en andere collega-filologen 

als Matthijs Siegenbeek, Lulofs, Visscher en Halbertsma. In het buitenland was het 

tijdschrift te vinden in bibliotheken in Brussel, Berlijn, Göttingen en Tübingen en in 

de werkkamers van Willems, Blommaert, Bormans, J.B. David en Serrure in België, 

van professoren als Jacob Grimm en J. Zacher in Berlijn en bij leden van het Institut 

française in Parijs. Op haar vroege hoogtepunt, in 1844 al, kende de Vereeniging ruim 

driehonderd leden, in Nederland en daarbuiten.  

Al die binnen- en buitenlandse leden-lezers konden dus deelnemen aan de 

geleerdendiscussie over de oude Nederlandse letterkunde. Om die discussie te 

vergemakkelijken ondernamen Jonckbloet en De Vries een synthetiserende 

onderneming in het editievak: zij stelden een overzicht samen van her en der, in 

binnen- en buitenland verschenen mededelingen en fragmenten van Middelneder-

landse literatuur. De lijst was expliciet bedoeld als een aanvulling op het handboek 

van Mone, het Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. In hun 

tijdschrift konden de lezers zo niet alleen nieuws vinden, maar ook alle soortgelijke 

mededelingen die al gedaan waren in andere publicaties van gemengde inhoud. Enkel 

beschrijvingen die de catalogus van de bibliotheek van de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde vermeldt namen zij niet op, ‘daar genoemde Catalogus 

toch buitendien door elken beoefenaar van het vak dagelijks geraadpleegd moet 

worden’.73 De editeurs hoopten met hun lijst, die een samenvatting van reeds verricht 

werk en een heuristisch vertrekpunt voor de editeur was – een soort filologische 

tussenstand dus, ‘den Leden onzer Vereeniging geen ondienst te doen en de studie der 

mnl. letterkunde te bevorderen’.74  

                                                 
73 W. J. A. Jonckbloet en M. De Vries, ‘Overzigt van verspreide Middelnederlandsche gedichten, 
fragmenten en letterkundige mededeelingen’Idem 5-62, 6. 
74 Ibidem, 5. 

 



DE NATIE IN NOOT 331

In die jaren deden Jonckbloet en Matthias de Vries overigens ook voor hoe een 

geleerde gedachtewisseling tussen editeurs er kon uitzien – behalve als een editie van 

voetnoten, zoals die van Jonckbloet en Kroon uit 1840: de kritiek die De Vries op een 

editie van Jonckbloet had schreef hij in een brief neer, die hij als brochure liet 

drukken.75 Jonckbloet zelf besprak de editie die Tideman van Het bouc vanden houte 

had gemaakt, in het kader van de Vereeniging, waarin die het werk toeschreef aan 

Maerlant, 76  op een gelijkaardige manier in De Gids. Publieke kritiek, ook op 

medeleden, vond Jonckbloet een deel van de taak van de Vereeniging, zoals blijkt uit 

het begin van zijn bespreking:  

Toen wij ons vereenigden, om de Vereeniging ter bevordering der 
Oude Nederlandsche Letterkunde tot stand te brengen, was daarbij 
onze hoofdgedachte de waarachtige bevordering van den bloei dier 
letterkunde; maar zoo wij elkander al verstaan omtrent het hoofddoel, 
wij hebben ons gelukkig niet zóó met elkander geïdentifiëerd, dat wij 
over alle hulpmiddelen geheel eenstemmig denken, noch ons zulks ter 
wet gesteld. Trouwens, wij wisten te zeer, dat wij op verre na niet 
volmaakt waren, om te meenen, dat een onzer iets zou kunnen leveren, 
waarmede de overigen het in allen deele eens konden zijn; en ik geloof 
mij noch aan de wezenlijke homogeniteit, die onder de 
hoofdredacteuren onzer Vereeniging moet heerschen, te vergrijpen, 
noch het wezenlijk belang onzer oude letterkunde te miskennen, 
wanneer ik van mijn regt als beoefenaar daarvan gebruik maak, om 
openlijk voor mijne opinie omtrent uwe uitgaaf van het Boec vanden 
Houte uit te komen, te meer, daar het zich laat aanzien, dat de werken 
van onze Vereeniging aan de nuttige en vruchtdragende kastijding der 
kritiek zouden ontsnappen, wanneer wij zelve niet ridderlijk onze 
denkbeelden daarover mededeelen. 
Ziehier dan mijne meening omtrent het boek, door u in de wereld 
gezonden.77 

Openlijke kritiek was voor Jonckbloet dus meer in lijn met de doelstelling van de 

Vereeniging en met de gewenste bevordering van de oude letterkunde dan eendracht.  

Tussen 1844 en 1848 waren de Vereeniging en haar Verslagen en berigten een 

genootschappelijke plaats van discussie voor tekstediteurs, met een internationale 

oriëntatie, zoals Jonckbloet en Hoffmann hun dat toegewenst hadden. 

                                                 
75 M. De Vries, Brief aan Dr. W. J. A. Jonckbloet. Bijdrage tot de kritiek en verklaring van Karel de 
Groote en zijne XII pairs (Leiden: D. du Mortier en zoon, 1845a). 
76 J. Tideman, Dboec vanden houte door Jacob van Maerlant (Leiden: Vereeniging ter bevordering der 
oude Nederlandsche letterkunde, 1844a). 
77 Jonckbloet, ‘Dboec vanden houte, door Jacob van Maerlant. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1844. 
Brief aan den heer J. Tideman’, De Gids, 9 (1844a) 61-72, 61-62. 
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Ridderepiek en de kritische methode: Jonckbloet buiten de Vereeniging (1845-

1848) 

Een ruime, ook buitenlandse kritische massa kreeg dus met zijn tekstfragmenten een 

vaste plaats binnen de Nederlandse filologie en dat gold ook voor de oudste 

Nederlandse letterkunde, voor de middeleeuwse poëzie. In vergelijking met 

zeventiende-eeuwse poëzie en met middeleeuwse kronieken had die niche nog maar 

weinig aandacht gekregen. In de intentieverklaring van de Vereeniging verwees 

Tideman daarom naar de reputatie van Maerlant en Van Velthem, naast die van Floris 

ende Blancefloer, naar het werk dat Grimm en Hoffmann al verricht hadden, naar de 

edities van Beatrijs en Het leven van ons Heren van twee stichtende leden van de 

Vereeniging. ‘Doch genoeg!’ Want die teksten waren geen toevalligheden, maar 

wezen op een grotere literaire rijkdom in die middeleeuwen; ‘men wane niet, dat wij 

zelfs om den wille van deze enkele paarlen eene zee van nutteloos zand uit de diepte 

der tijden zouden willen te voorschijn halen.’78 Dat er nog meer waardevols te vinden 

was bewees de Vereeniging in haar Verslagen en berigten, maar beter nog in haar 

reeks Werken, die bestond uit de tekstedities van de stichtende leden. Zij werkten 

hard: in vier jaar tijd verschenen zes edities in zeventien afleveringen. Enkel 

archivaris Vermeulen publiceerde er geen, hoewel hij initiatiefnemer en voorzitter van 

de Vereeniging was. De editeurs schreven telkens een inleiding, maakten een 

diplomatisch afschrift, vermeldden varianten en sloten het werk met een glossarium 

van verklaarde woorden. Tideman, de jongste van het gezelschap, hield het bij twee 

ongedrukte werken, die hij veronderstelde van de traditionele Maerlant te zijn: hij 

bezorgde Dat boec van den Houte in één deel en het Leven van Sint-Franciscus in drie 

delen. 79  Van na Maerlants dood rond 1300 bezorgde de Vereeniging ook twee 

werken: De Vries vulde zes boekdelen met Der leken spiegel van Jan van Boendale, 

een gedicht met een universele geschiedenis, een burgerlijke plichtsleer en poëticaal 

werk van rond 1330; 80  de predikant Leendertz maakte vier boekdelen voor Dirc 

Potters Der minnen loep, een traktaat en verhalenbundel over de liefde van rond 

1412.81  

Veel onbekender dan het werk van Maerlant en de burgerlijke werken van de 

veertiende en vijftiende eeuw waren de ridderromans die in de Werken verschenen. In 

de eerste jaargang al bezorgde Jonckbloet de Roman van Lorreinen (onder de titel 

Roman van Karel de Groote en zijne XII Pairs), naar een handschrift dat hij bij zijn 

                                                 
78 J. Tideman, ‘Inleiding’, Verslagen en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der 
oude Nederlandsche letterkunde, 1 (1844c) 1-34, 21. 
79 Tideman, Dboec vanden houte en J. Tideman, Leven van Sint Franciscus door Jacob van Maerlant 
(Leiden: Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde, 1848). 
80 M. De Vries, Der leken spieghel, leerdicht van den jare 1330 door Jan Boendale, gezegd Jan de 
Clerc, schepenklerk te Antwerpen, 4 dln., Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der 
oude Nederlandsche letterkunde 1-5 (Leiden: du Mortier, 1844-1848). 
81 P. Leendertz Wz., Dirc Potter, Der Minnen Loep, 2 dln. (Leiden: Vereeniging ter bevordering der 
oude Nederlandsche letterkunde, 1845-1847). 
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vruchtbare werkbezoek aan Giessen gevonden had. De roman uit het begin van de 

dertiende eeuw verhaalt de lange strijd tussen twee adellijke geslachten in het 

Frankische rijk, waar ook Karel de Grote in betrokken raakte.82 In de laatste jaargang, 

die van 1848, besloot Jonckbloet de tweedelige editie van de Roman van Walewein, 

die Penninc en Pieter Vostaert rond 1200 schreven. In deze avontuurlijke tocht van 

Walewein, ridder van de Ronde Tafel, figureren een zwevend schaakbord, een 

sprekende vos een een gevangen jonkvrouw.83 Jonckbloet introduceerde dus met deze 

twee romans, de ene uit de Karelcyclus en de andere uit de Arthurcyclus, het zwaard 

en de dooltocht van de ridder in de Vereeniging.84 

Maar eigenlijk was het enkel Jonckbloet zelf die het tweede deel van zijn 

programma in de kring van de Vereeniging uitvoerde. Hij nam wel in meerdere 

opzichten een eenzaam standpunt in, wat enkel bijdroeg aan het einde van het 

genootschap. De Vereeniging had bij de oprichting een ruimere afbakening van ‘oude 

Nederlandse letterkunde’ voor ogen dan enkel ridderromans. De leden bepaalden zich 

‘tot die stukken, welke van vóór 1550 dagteekenen, om vooreerst de 

Rederijkersliteratuur onaangeroerd te laten, die, hoe belangrijk zij op zich zelve ook 

moge zijn, voorzeker de vrucht is van een tijd van verbastering onzer taal’. Jonckbloet 

en de overige Vereenigingsleden gebruikten dus wel hetzelfde argument van het 

taalverval, maar de laatsten lieten dat later in de literatuurgeschiedenis beginnen. ‘De 

daarop volgende XVII
e eeuw, waarin die taal zich weder krachig uit het stof opheft,’ 

was ook niet het voorwerp van deze nieuwe Vereeniging, want die ‘vond ten allen 

tijde meer beoefenaars’.85  

Ook op het vlak van de te volgen methode stelde Jonckbloet zich een beetje 

buiten het editeursgezelschap op. Zij hadden afgesproken diplomatische edities te 

maken, om telkens één handschrift zo nauwkeurig mogelijk in druk te brengen, met 

eventuele varianten in een notenapparaat. Jonckbloet schikte zich naar deze 

voorschriften bij zijn edities van Karel de Groote en zijne XII Pairs in 1844, maar 

publiceerde in 1845 buiten de reeks van de Vereeniging, maar wel bij dezelfde 

uitgever, een editie van Die dietsce catoen, een verzameling overgeleverde spreuken 

van de Romeinse redenaar M. Cato. De tekst was bekend in twee afschriften, in het 

Comburgse Handschrift, uitgegeven door Kausler, en een in het bezit van Hoffmann 

uit de collectie-Van Wijn, en verder in een vijftiende-eeuwse Antwerpse druk, 

waarvan hij een exemplaar in de Haagse Koninklijke Bibliotheek vond. Jonckbloet 

                                                 
82 W. J. A. Jonckbloet, Roman van Karel den Grooten en zijne XII Pairs (Fragmenten), Werken 
uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde 3/1 (Leiden: D. du 
Mortier en zoon, 1844b). 
83 W. J. A. Jonckbloet, Roman van Walewein, door Penninc en Pieter Vostaert, 2 dln., Werken 
uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde 3/3 en 5/3 
(Leiden: D. du Mortier en zoon, 1846-1848). 
84 Voor een evaluatie van het editiewerk van de Vereeniging zie Mathijsen, ‘Stages in Dutch literary 
historicism’. 
85 Tideman, ‘Inleiding’, 31. 
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koos ervoor geen van beide versies zoals die bestond in druk te brengen, omdat ‘ik 

zag dat, zoo ieder op zich zelf een hoogstgebrekkig en onvolledig stuk was, uit de 

vergelijking van die twee fragmenten – want meer zijn ze niet – de oude vertaling 

bijna in haar geheel zou zijn te herstellen’. 86  Jonckbloet maakte, in zijn eigen 

woorden, een ‘kritische’ editie,87 waarin hij de originele maar verloren versie van de 

tekst probeerde te reconstrueren. Hij herschikte de fragmenten en voerde 

‘grammatische en rhytmische verbeteringen’ door,88 waarvan hij rekenschap gaf in 

voetnoten en in uitgebreidere aantekeningen. Dat was nieuw. En misschien 

ongehoord. 

 

Zal men het wraken dat ik er naar gestreefd heb eenen kritischen tekst te 
geven? Wie mijne varianten inziet zal mij toestemmen, dat ons gedicht naar de 
oude overlevering niet te lezen was: ik geloof dus geen onverdienstelijk werk 
gedaan te hebben, hoewel ik het waag hier de eerste te zijn, die van den ouden 
sleur afwijkt. [...] maar ik vertrouw toch ons gedicht bruikbaar gemaakt te 
hebben, terwijl het verbrokkeld als het was, niets meer dan eene rudis 
indigestaque moles mogt hebben.89 

 

Jonckbloet toonde zich dus ook in methodisch opzicht een vernieuwer en beschouwde 

het ‘diplomatisch’ uitgeven van teksten als een restant uit het verleden. 

 

Overigens, ik heb een stap buiten de oude school gedaan met deze proeve van 
kritiek: ik heb getracht metterdaad te bewijzen, dat het ook bij ons mogelijk is 
en niet zoo gevaarlijk als men voorgeeft. Mogt ik daarmede het ijs gebroken 
hebben, en mogt men weldra algemeen inzien dat hetgeen mogelijk is, een 
heilige pligt wordt.90 

 

De kritische editie, de moderne reconstructie van een verloren tekst, wekte in 

Jonckbloet het enthousiasme van een nieuwe technologische uitvinding. Hij vond het 

‘ook bij ons’, dus niet alleen bij de Duitsers, een mogelijkheid en zelfs een plicht, een 

‘heilige pligt’. De nieuwe methode van editeren had volgens Jonckbloet een nationaal 

belang, ze was daarom een nationale plicht voor de geleerde. Hierin echoot eindelijk – 

in parafrase – de verdediging van het heilige erfgoed van de voorouders, dat 

ongeschonden bewaard moet blijven, hierin echoot het historisme van Hoffmann en 

                                                 
86 W. J. A. Jonckbloet, Die Dietsce Catoen, een Middelnederlandsch leerdicht. Kritisch uitgegeven 
(Leiden: D. du Mortier en zoon, 1845), ix. 
87 Ik hanteer hierna de termen ‘kritische’ en ‘diplomatische’ editie in historische, niet in modern-
methodologische zin. ‘Kritisch’ en ‘diplomatisch’ golden in het methodologische debat tussen 
Jonckbloet en enkele andere editeurs als tegengestelden. Daarbij hebben die termen een zekere 
vaagheid: ze zijn idealen, die eerder de positie van de editeurs in het debat moesten duidelijk maken 
dan dat ze wezen op een gevolgde ijzeren methode in hun eigen editiewerk. Ikzelf gebruik ze al 
helemaal niet om de concrete edities van de deelnemers aan dit debat te karakteriseren, naar historische 
noch naar modern-editiewetenschappelijke standaarden. 
88 Jonckbloet, Die Dietsce Catoen, een Middelnederlandsch leerdicht. Kritisch uitgegeven, x. 
89 Ibidem, xi en xiv. 
90 Ibidem, xiv. 

 



DE NATIE IN NOOT 335

Grimm uit 1821 en 1811 eindelijk ook in de Noordelijke Nederlanden. Maar niet de 

Vereeniging was de klankkast voor die echo. 

 Niet alleen qua keuze van teksten of van manier van uitgeven paste Jonckbloet 

niet helemaal in de Vereeniging, er speelde nog meer. Na De Dietse Catoen 

publiceerde Jonckbloet nog een tweede editie, die van de Lancelotcompilatie uit de 

Koninklijke Bibliotheek, buiten de reeks van de Vereeniging.91 Er kwam ook nog bij 

dat hij het verslag van zijn reis door Duitsland aan de Verslagen en berigten had 

beloofd, maar toch in De Gids publiceerde.92 Dat alles maakte het voor de andere 

leden, vooral voor de jonge Tideman, des te storender dat het initiatief voor het 

genootschap over het algemeen aan de ongeregelde Jonckbloet werd toegeschreven. 

Intussen ontstonden er ook spanningen tussen de andere editeurs over inhoudelijke 

zaken, zoals over de aanpassingen die Matthias de Vries maakte in een glossarium 

van Tideman zonder hem te raadplegen of zijn verhitte kritiek op woordverklaringen 

van de student.93 En tenslotte leidde een alsmaar dalende ledenaantal tot financiële 

problemen. De Vereeniging zag zich na vijf jaar genoodzaakt de boeken te sluiten, 

hoewel zij ‘met zelfvoldoening op de door haar afgelegde baan meent te mogen 

terugzien’.94 Ze beschouwde met de vijf jaargangen van haar tijdschrift en met de 

zeventien delen van werken haar taak als voltooid. Voor de studenten en pas 

afgestudeerden die de Vereeniging gesticht hadden gloorden bovendien nieuwe 

horizonten. Vooral voor Matthias de Vries en Jonckbloet zagen die er even 

rooskleurig als academisch uit. De tijd van de genootschappen was voor de 

Nederlandse tekstedities voorbij. 

Intussen in Duitsland en België (1839-1848) 

Natuurlijk waren de stichtende leden van de Vereeniging niet de enige editeurs tussen 

1839 en 1848. In Nederland, maar zeker ook in België en Duitsland ging het werk 

buiten de Vereeniging gewoon verder. In Duitsland bleef Hoffmann nieuwe delen aan 

zijn Horae belgicae toevoegen, waarin hij niet alleen de ridderromans bestudeerde, 

maar ook de schat van het Middelnederlandse toneel opende. Eduard von Kausler 

publiceerde drie delen van zijn Denkmäler altniederländischer Sprache und Literatur, 

met in 1840 een kroniek van Vlaanderen, en in 1844 grote delen van het Comburgse 

Handschrift: Maerlants Martijn, diens Heimelijkheid der heimelijkheden, De Dietsche 

                                                 
91 W. J. A. Jonckbloet, Roman van Lancelot, (XIIIe eeuw.) Naar het (eenig-bekende) handschrift der 
Koninklijke Bibliotheek, op gezag van het Gouvernement uitgegeven, 2 dln. (‘s Gravenhage: W. P. van 
Stockum, 1846-1849). 
92 Voor de belofte van het reisverslag: Mathijsen, ‘Stages in Dutch literary historicism’, 300. 
93 Zie Ibidem. 
94 M. de Vries, ‘Berigt wegens een Fragment van den Rijmbijbel van J. van Maerlant’, Verslagen en 
berigten uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde, 1 
(1844c) 42-43. 

  



DELVERS 1838-1863 336 

Catoen en Die rose.95  En het rijtje van de bestaande Duitse filologentijdschriften 

(waarvan de Anzeiger met de vele bijdragen van Mone voor Nederlandse filologen de 

interessantste was) werd vanaf 1841 nog uitgebreid met het Zeitschrift für Deutsches 

Alterthum, waarin von Karajan fragmenten bezorgde.96 De reactie van Jonckbloet, die 

op reis ging om von Karajan op te zoeken en die von Kauslers editie van De Dietsche 

Catoen verwerkte in de zijne, bewees dat de voortgang van het werk van de Duitsers 

ook over de grenzen gevolgd werd. 

 Ook in België werden de aangevangen taken volgehouden, voor en na de dood 

van Willems. Er verschenen, in de traditie van de bollandisten, af en toe zelfs nog 

vitae, zoals dat van Christina de Wonderbaarlijke, naar een handschrift dat de jonge 

Limburgse filoloog Jan-Hendrik Bormans in 1840 in Sint-Truiden vond.97  Verder 

ging de Commission royale d’histoire verder met kroniekedities98 en af en toe een 

ridderroman, waar dezelfde Bormans aan bijdroeg. 99  Continuïteit ook in de 

tijdschriften, in de Messager des sciences historiques bijvoorbeeld.100 De bekende 

Willems droeg aan dit alles het zijne bij. Hij bezorgde in de reeksen van de 

Commission, na de kroniek van Jan van Heelu ook de Brabantsche Yeesten van Jan 

van Boendale in drie delen vanaf 1839.101 Zijn Belgisch museum bleef filologische 

mededelingen en fragmentarische edities verspreiden, tot de dood van zijn oprichter in 

1846. Willems’ werk dat was blijven liggen werd voortgezet door Ferdinand 

                                                 
95 Eduard von Kausler, Reimchronik von Flandern, nach einer altniederländischen Handschrift mit 
Anmerkungen zum ersten Mal herausgegeben, Denkmäler altniederländischer Sprache und Literatur 
nach ungedruckten Quellen herausgegeben 1 (Tübingen: Fues, 1840) en Eduard von Kausler, 
Altniederländische Gedichte vom Schlusse des XIII. bis Anfang des XV. Jahrhunderts. Nach einer 
altniederländischen Handschrift mit Anmerkungen herausgegeben, Denkmäler altniederländischer 
Sprache und Literatur 2-3 (Leipzig: Fues, 1844-1866). 
96 von Karajan, ‘Karl. Bruchstück eines Niederländischen Gedichtes’. 
97 J.H. Bormans, ‘Ontdekking, lotgevallen, nadere beschrijving en een paar uittreksels van ‘t HS. 
bevattende de ouddietsche berijming der levens van de H. Lutgardis en de H. Christina’, De Middelaer, 
1 / 3 (1840-1841 / 1842-1845) 142-150, 185-200 & 291-304. De editie van het Truiense handschrift 
volgde pas in 1850: J.H. Bormans, Leven van Sinte Christina, de wonderbare, in oud-Dietsche rijmen, 
naer een perkementen handschrift uit de XIVe of XVe eeuw, met inleiding, aenteekeningen en andere 
bijvoegsels voor de eerste mael uitgegeven (Gent: Annoot-Braeckman, 1850). Vergelijk met N. Cave 
en T.B. Seeds, ‘Christina the Astonishing’, in: Henry’s Dream (Londen 1992). 
98 Joseph-Jean de Smet, Recueil des Chroniques de Flandre, publié sous la direction de la Commission 
royale d’histoire. Corpus Chronicorum Flandriae, sub auspiciis Leopoldi Primi, Serenissimi Belgarum 
Regis, 4 dln., Collection de chroniques belges inédites, publiée par ordre du gouvernement et par les 
soins de la Commission royale d’histoire 3 (Bruxelles: M. Hayez, 1837-1865). 
99 J.H. Bormans, ‘Fragment d’un ancien roman du cycle de Charlemagne en vers thyois (vieux 
flamand) avec une introduction et des notes’, Compte-rendu des séances da la Commission royale 
d’histoire de l’Académie de Bruxelles, 14 (1848) 253-279. 
100 Tollebeek, ‘Messager des sciences historiques’. 
101 Jan Frans Willems, De Brabantsche yeesten, of Rymkronyk van Braband, door Jan de Klerk, van 
Antwerpen. Les gestes des ducs de Brabant, par Jean de Klerk, d’Anvers, 3 dln., dl. 1, [Collection de 
chroniques belges inédites publiés par ordre du Gouvernement et par les soins de la] Commission 
royale d’histoire (Brussel: M. Hayez, 1839) en Jan Frans Willems, De Brabantsche yeesten, of 
Rymkronyk van Braband, uitgegeven door J. F. Willems, lid der Koninglyke Academie van Brussel. 
Tweede deel. Les gestes des ducs de Brabant, en vers flamands du quinzième siècle, publiés par J. F. 
Willems, membre de l’Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Tome second, dl. 2, 
[Collection de Chroniques Belges inédites publiés par ordre du Gouvernement et par les soins de la] 
Commission royale d’histoire (Brussel: M. Hayez, 1843). 
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Augustijn Snellaert, zodat postuum nog een verzameling Oude vlaamsche liederen, 

ten deele met de melodieën (1848) en een tweede uitgave van zijn Reinaert-editie 

(1850, met verschillende ‘Reinardiana’ uit het Belgisch museum daarin opgenomen) 

konden verschijnen. 102  Behalve door Willems’ volgeling Snellaert werd het 

filologische werk in Vlaanderen voortgezet door de Leuvense kanunnik-hoogleraar 

Jan Baptist David en door de Gentenaar Philip Blommaert. Ook hij past in het 

heersende patroon: hij bezorgde een kroniek en enkele oude geschiedenissen van de 

Opstand vanuit Zuidelijk perspectief.103  Het meeste werk verzette hij voor enkele 

verzamelingen van kortere teksten. In 1836 bezorgde hij het veertiende-eeuwse 

gedicht Theophilus, in dezelfde publicatie gevolgd door vele andere;104 vanaf 1838 

begon hij aan zijn grote verzameling Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe 

eeuwen (die tot 1851 bleef verschijnen);105 en in 1842 liet hij samen met Constant 

Philip Serrure enkele Knopjes en bloemen verschijnen.106 Blommaert sloot tot slot 

ook aan bij de ridderepiek, met de eerste uitgave van Einhardts biografie van Karel de 

Grote.107   

Blommaert trof in zijn land nog andere editeurs. Met onder anderen Serrure en 

Jules de Saint-Genois verenigde hij zich in de Maetschappy der Vlaemsche 

bibliophilen en samen vulden zij vanaf 1838 reeksen met edities. 108  Ook daarin 

verschenen verzamelingen van oude teksten, bijvoorbeeld van Blommaert een 

verzameling Politieke balladen in 1849.109 Samen met C. Carton bezorgde Blommaert 

in deze reeks ook het Gruuthuusehandschrift, met onder andere het Egidiuslied, onder 

                                                 
102 Jan Frans Willems en F.A. Snellaert, Oude Vlaamsche liederen ten deele met de melodieën (Gent, 
1848) en Jan Frans Willems, Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw. 
Met aenmerkingen en ophelderingen, 2e druk (Gent: F. en E. Gyselynck, 1850). De eerste uitgave van 
dat laatste was in 1836 bij dezelfde drukker en onder dezelfde titel verschenen. 
103 Ph. Blommaert, Vlaemsche kronyk of dagregister van al hetgene gedenkweerdig voorgevallen is 
binnen de stad Gent, sedert 15 July 1566 tot 15 Juny 1585, onderhouden in ‘t Latijn, door Ph. de 
Kempenare, overgezet door J. P. van Male pastoor van Bovekerke, thans voor de eerste mael 
uitgegeven (Gent, 1839b); Ph. Blommaert, Het beclach van joncheer Jan van Hembyze, gedicht der 
XVI eeuw, Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen 1 (Gent, 1839a) en Ph. Blommaert, Het leven van 
Philippus den Stauten, hertoch van Borgonien, ende van Margarita van Male, Gravinne van 
Vlaenderen, byeenvergadert uyt verscheyden gheloofweerdighe autheurs ende aude geschreven 
memorien ende monumenten, door Broeder Bernaert De Jonghe, Priester predicheer van het convent 
van Ghent (Gent, 1841). 
104 Blommaert, Theophilus, gedicht der XIVe eeuw, gevolgd door drie andere gedichten van hetzelfde 
tijdvak. 
105 Blommaert, Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. 
106 Ph. Blommaert en Van Vogt, Knopjes en bloemen. Liederen en andere kleine gedichten, in den 
hoog- en nederduitschen tongval, ter vergelijking beider nevens elkander gesteld. Nevens eenige 
bemerkingen over verscheidenheiden derzelveb (Gent, 1842). 
107 Ph. Blommaert, Einhard, Leven en wandel van keizer Karel de Groote. Voor de eerste mael in het 
Nederduitsch uitgegeven (Antwerpen, 1849). 
108 Over de Maetschappy: Werner Waterschoot, De Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen (Wildert: 
De Carbolineum Pers, 1990). 
109 Ph. Blommaert, Politieke balladen, refereinen, liederen en spotgedichten der XVIe eeuw, 
Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, 2e reeks 7 (Gent, 1847). 
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de titel Oudvlaemsche liederen en andere gedichten der XIV en XVe eeuwen.110 Het 

tekstverzamelen dat in België eerst door de Commission royale en in het Belgisch 

museum een neerslag kreeg, vond dus na de dood van Willems een weg naar 

zelfstandige publicaties en naar de reeksen van de Vlaemsche Bibliophilen. Die 

reeksen was een lang leven beschoren en ze zouden nog de rest van de eeuw een 

centrale plaats blijven innemen binnen de Nederlandse filologie in Vlaanderen. 

Continuïteit aan de Leidse Maatschappij en de Tweede Klasse (1839-1848) 

Tijdens de opkomst en het verval van de Vereeniging deed Duitsland dus wat het al 

enkele decennia deed, net als België, maar Nederland zette zelf ook sterke tradities 

verder. Dat blijkt uit drie zaken: de voortdurende aandacht voor de Nederlandse 

klassieken, het werk van de Maatschappijbibliothecaris L.Ph.C. van den Bergh en de 

nog steeds niet voltooide editie van de Spiegel historiael, waaraan gewerkt werd in de 

Tweede Klasse. 

In de eerste plaats de editie van zeventiende-eeuwse dichters en schrijvers. In 

1838 verscheen Constantijn Huygens’ Zeestraat naar Scheveningen, zij het herspeld, 

en een jaar later het verzameld werk van predikant Willem Sluiter, zij het zonder 

vermelding van een editeur.111 Ook Pieter Corneliszoon Hooft bleef het onderwerp 

voor edities: zijn Historiën in vijf delen door W. Hecker in 1843-1846; 112  zijn 

Warenar (zoals vermeld) door Vereenigingsstichter Matthias de Vries in 1843,113 zijn 

vertalingen van Tacitus in 1845 en 1853. 114  Ook Hoofts roemgenoten kregen 

editoriale aandacht, bijvoorbeeld Grotius, wiens Bewijs van de ware godsdienst en 

zijn Nederlandse gedichten uitgegeven werden door Jeronimo de Vries (oom van 

Matthias en vriend van Jan Frans Willems) in 1844. De Vries voegde aan het Bewijs 

historische en verklarende voetnoten toe, net als enkele historische brieven in bijlage, 

en verantwoordde zijn uitgave, besprak de tekstoverlevering en duidde het belang van 

De Groots werk in een inleiding met de ongebruikelijke vorm van een woord ‘Aen 

mijnen oudsten zoon’ – ‘Zie daar, waarde Zoon! en Lezer en ook u rekenschap 

gegeven.’115  De klassieke periode werd soms wat opgerekt, bijvoorbeeld met het 

                                                 
110 C. [= C. Carton en Ph. Blommaert], Oudvlaemsche liederen en andere gedichten der XIVe en XVe 
eeuwen, Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen. 2e serie 9 (Gent: C. Annoot-Braeckman, [1849]), 
het Egidiuslied op 171-172. Zie voor de bijdrage van Blommaert aan deze editie, ook al verscheen die 
niet onder zijn naam: Waterschoot, De Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, z.p.. 
111 J. G. La Lau, De zeestraat van ‘s Hage naar Scheveningen. Constantyn Huygens; op nieuw uitg., 
naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien door J.G. la 
Lau. (‘s Gravenhage [etc.]: Gebr. Van Cleef, 1838) en Alle de werken van Willem Sluiter, (Rotterdam: 
M. Wijt & Zonen, 1839). 
112 W. Hecker, P. C. Hoofts Nederlandsche historiën, 5 dln., Nederlandsche historien met 
aanteekeningen uitgegeven (Groningen: Van Bolhuis Hoitsema, 1843-1846). 
113 de Vries, Warenar. 
114 Boeksken van de geleegenheit, zeeden en volken van Germanië, (Leyden: Engels, 1845) en P. C. 
Hooft en J. J. de Gelder, Boeksken van ‘t leeven van Julius Agricola (Leyden: P. Engels, 1852). 
115 Jeronimo de Vries, Hugo de Groot’s bewijs van de ware godsdienst met zijne overige Nederduitsche 
gedichten (Amsterdam: bij R. Stemvers, 1844b), iii-xi, citaat op xi. 
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verzameld werk van de achttiende-eeuwse dichter Jacob Bellamy, door de Antwerpse 

beursmakelaar Emmanuel Rosseels bezorgd in 1844.116 In 1849 tot slot verscheen een 

prospectus van een mijlpaal: de editie van het volledige werk van Joost van den 

Vondel, die werd verzorgd door Jacob van Lennep en die vanaf 1850 zou 

verschijnen.117 De betekenis van die mijlpaal voor de editeur als tekstinstantie zal in 

het laatste hoofdstuk duidelijker worden. 

 Naast de zeventiende-eeuwse genoot ook de oudere Nederlandse literatuur, 

zelfs de ridderepiek, van de aandacht van de gebruikelijke kringen: van de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en van de Tweede Klasse van 

het Koninklijk Instituut. De traditionele kring van de Maatschappij bleef niet 

ongevoelig voor de vernieuwingen die ook in de Vereeniging plaats vonden. Dat 

bewees L.Ph.C. van den Berg. Hij was, zoals vele editeurs voor hem, in Leiden 

opgeleid tot advocaat, maar legde zich toe op de filologie. In 1840/1 verscheen in de 

publicatiereeks van de Maatschappij zijn editie van de geestelijke gedichten van Jacob 

van Maerlant, maar in 1846-1847 ook van de vroegere Roman van Heinric en 

Margriete van Limborch, door hem toegeschreven aan Hein van Aken.118 Daarvoor 

publiceerde hij kortere filologische berichten in de Maatschappijpublicaties en in De 

Gids en al in 1840 had hij een ‘letterkundige reis’ door Frankrijk ondernomen, waar 

hij onder meer Middelnederlandse handschriften had gevonden.119 Van den Bergh 

werd bij de oprichting van de Vereeniging gepolst om mee te doen, maar hij 

weigerde. Binnen de oude Maatschappij deed hij echter exact wat Jonckbloet ook 

deed in (en naast) de nieuwe Vereeniging. Van den Bergh zou uiteindelijk, in 1849, 

aangesteld worden als eerste bezoldigde bibliothecaris van de Maatschappij. Nadat de 

Maatschappij haar steun had gegeven aan de Maerlanteditie van Clignett en 

Steenwinkel, later de plaats bleef om nieuwe vondsten van de schrijver voor te stellen 

– dat deden in deze periode onder anderen Siegenbeek met een vervolg op de Wapene 

Martijn in 1841 en Clarisse, behalve met de Heimelijkheid der heimelijkheden in 

                                                 
116 Emm. Rosseels, Gedichten van J.Bellamy met eene levensschets van den dichter en inl door Emm. 
Rosseels. (Antwerpen: Oberts, 1844). 
117 M. H. Binger, De werken van J. van Vondel, met verklaringen en aant. door Mr. J. van Lennep 
(Amsterdam: M.H. Binger, 1849) en Jacob van Lennep, De werken van Vondel in verband gebracht 
met zijn leven, en voorzien van verklaringen en aanteekeningen, 12 dln. (Amsterdam: M.H. Binger en 
zonen, 1850-1869). 
118 L.Ph.C. van den Bergh, ‘Geestelijke gedichten van Jacob van Maerlant en anderen, uit de 13e en 
14e eeuw. Medegedeeld en met eene inleiding en doorloopende aanteekeningen voorzien’, Nieuwe 
werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, 5 (1841) 1-124 en L. Ph. C. 
van den Bergh, Roman van Heinric en Margriete van Limborch, gedicht door Heinric van Aken, 
uitgegeven met woordenlijst, 2 dln., Nieuwe Reeks van Werken der Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leyden, 2 en 3 (Leyden, 1846-1847). 
119 L.Ph.C. van den Bergh, ‘Berichten omtrent HSS. en oude drukken in Fransche bibliotheken, tot de 
middel-nederl. letterkunde betrekking hebbende’ Verslag der historische nasporingen, op gezag van 
het gouvernement, in den jare 1838, in Frankrijk gedaan (1839) 50, 54, 89. 

  



DELVERS 1838-1863 340 

1838, ook met een natuurkundig gedicht in 1847 –120 was de aanstelling van L.Ph.C. 

van den Bergh als hoeder van haar zo belangrijke bibliotheek een teken dat ook zij de 

nieuwe tendens in de volkstaalfilologie erkende. 

 Of dat ook het geval was voor die andere plaats van studie, de Tweede Klasse, 

viel te betwijfelen. Er werd inderdaad veel werk met weinig verrassends verricht: een 

herlezing van het woordenboek op het werk van Hooft in 1847,121 de melding van een 

vondst uit Der leken spiegel door Jacob van Lennep 122  Maar vooral: de immer 

aanslepende editie van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant. De editie was in 

1784 door Clignett en Steenwinkel begonnen en na de revoluties van de Maatschappij 

overgegaan naar de Tweede Klasse, die in 1813 een derde deel met de commentaren 

van de intussen overleden Steenwinkel uitgaf. Intussen stierf ook Bilderdijk, maar het 

Instituut bleef werken aan een vierde deel. In de Tweede Klasse werden David Jacob 

van Lennep en zijn zoon Jacob  aangeduid om de tekst drukklaar te maken, de 

commentaren zouden later door Joast Hiddes Halbertsma verzorgd worden. Dit vierde 

deel kende een nog ingewikkelder publicatieproces dan de drie eerste samen. De tekst 

van de Spiegel historiael en enkele aantekeningen erop van de Van Lenneps 

verscheen in 1849; de editeurs maakten zich in een Latijns bericht naast de titelpagina 

bekend: 

Hanc quartum tomum MAERLANDI versionis Belgicæ Speculi 
Historialis Vincentii nunc primum ediderunt et brevi annotatione 
instruxerunt D. J. VAN LENNEP et J. VAN LENNEP, Instituti Regii Belgici 
secundæ classis socii.123  

De derde Instituutsediteur, Halbertsma, nam in de Algemeene Konst- en Letterbode 

meteen afstand van de interpunctie en de verklaringen van David Jacob van Lennep 

en zijn zoon, die ‘hunne taak zonder eenige ruggespraak met mij hebben 

afgewerkt’ 124  en kondigde zijn eigen aantekeningen bij de tekst aan, die zouden 

verschijnen tussen 1851 en 1853.125 Intussen had Jonckbloet in 1849 al een Naleezing 

                                                 
120 M. Siegenbeek, ‘De verkeerde Martijn uit het Zutphensche HS. van Van Maerlant met 
aanteekeningen’, Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 3 (1834) 68-71; 
Clarisse, De heimelijkheid der heimelijkheden ; Clarisse, ‘Sterre- en natuurkundig onderwijs’. 
121 H. J. Koenen en Arie de Jager, Nalezing op het uitlegkundig woordenboek des Instituuts op de 
werken van P. C. Hooft ([Amsterdam], 1847). 
122 J. van Lennep, ‘Over twee handschriften van den Leken Spieghel’, Tijdschrift van het Koninklijk 
Nederlandsch Instituut, (1841) 125. 
123 Van Lennep en van Lennep, Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant. Vierde deel. 
Uitgegeven door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, 
Letterkunde en Schoone Kunsten, voor de titelpag. Het bericht is niet in alle exemplaren van de editie 
mee ingebonden; ik gebruikte dat in Amsterdam, Universiteitsbiblitoheek, locatie P.C. Hoofthuis, 113: 
NED LET “12” MAE. 
124 J. H. Halbertsma, ‘Over de uitgave van het IVe deel van den Spiegel Historiael van Maerlant’, 
Algemeene Konst- en Letterbode, (1849) 324-325, 324. 
125 J. H. Halbertsma, Aanteekeningen op het vierde deel van den Spiegel Historiael van Jacop van 
Maerlant (Deventer: Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, 
Letterkunde en Schoone Kunsten, 1851). Vergelijk met de Jong, Knooppunt Halbertsma. 
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op de editie van de Van Lenneps gepubliceerd – zoals zijn gewoonte was: hij had 

hetzelfde gedaan bij edities van Willems, Visscher en Tideman. Deze gecompliceerde 

verschijningsgeschiedenis van het vierde deel van de Spiegel historiael viel samen 

met het einde van het Koninklijk Instituut. Samen kan dat wijzen op een crisis in het 

collectieve werk dat vroeger aan de Tweede Klasse van dat Koninklijk Instituut 

verricht was, zeker toen zij onder leiding van Bilderdijk stond, en de kritiek die zij 

van Jonckbloet oogstte misschien ook op het einde van de genootschappelijke 

tekstedities. 

 

 

De hoogzomer van de academische en nationale editiewetenschap (1846-1851) 

Nederland en België kenden dus ook in de periode van de Vereeniging, ruwweg 

tussen 1838 en 1848, hun eigenheid en eigen dynamiek, maar waren tegelijk ook 

duidelijk met elkaar verbonden, in de eerste plaats door de invloed en de aandacht van 

Duitse geleerden. In Nederland liepen Jonckbloet, Matthias de Vries, Van den Bergh 

en andere jonge filologen hun eigen dubbele weg, altijd tussen binnenland en 

buitenland, tussen traditie en vernieuwing. Dat was ook zo voor de laatste stap die de 

twee belangrijkste vernieuwers – Jonckbloet op zijn geestdriftige en De Vries op een 

meer plichtmatige manier – wilden zetten in de Nederlandse filologie. Altijd hadden 

de twee vrienden in de filologie een dubbelspoor gevolgd van kritiek op landgenoten 

en inspiratie uit het buitenland: dat was het geval geweest voor de eerste kritische 

teksteditie, voor de eerste editeursvereniging, voor de buitenlandse 

bibliotheekbezoeken, voor de manier waarop en de plaatsen waar editeurs elkaar 

kritiek konden geven en voor de ridderroman. Nu, aan het eind van de jaren 1840, 

deden zij iets vergelijkbaars voor nog twee vernieuwingen. Ten eerste kwam er een 

nieuwe inhoud: editeurs namen het verleden en de taal van hun natie als onderwerp en 

als doel voor hun werk. Ten tweede deden ze dat in een nieuwe vorm: voortaan 

zouden niet langer genootschappen en verenigingen, maar wel de universiteiten de 

plaats zijn waar die nieuwe, nationale tekstbezorging verricht werd. Deze 

nationalisering en academisering van het editievak betekende echter meteen ook, 

zoals zal blijken in het laatste hoofdstuk, het einde van zijn grootste zelfstandigheid. 

Haar nationaal-wetenschappelijke studie van het literaire verleden bouwde 

deze generatie uit op basis van een nieuw, nationalistisch historisch besef. Dat ging 

ervan uit dat de natie te vinden was in alles en in de eerste plaats in de taal en de 

literatuur. De studie van oude teksten, altijd al verantwoord vanuit een historische 

interesse in exempla of in een taaldidactische opvatting van imitatio, kreeg daarmee 

een minder eenduidige en meer abstracte aard. Niet alleen de meest relevante 

kronieken en niet alleen de beste gedichten waren nu de aandacht van editeurs waard, 

maar bijna alle talige uitingen van de natie in het verleden.  
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Concreet betekende dit nationalistische historische besef voor de editeurs 

tegelijk een hoge vlucht en een duik in de diepte. Aan de ene kant uitten zij de hoge 

verwachtingen die zij in hun werk stelden. Dat deden ze in de motto’s, de opdrachten 

en de inleidingen van hun werk, in de peritekst kortom, die altijd al de plaats was 

geweest om het kader van de geleerde onderneming te schetsen. Aan de andere kant 

konden de editeurs slechts aan hun eigen hoge verwachtingen voldoen door het kleine 

werk aan de leestafel. Dat was gewoon het gedetailleerde werk dat generaties editeurs 

voor hen ook al gedaan hadden. Door de hoge nationale verwachtingen moest dat 

werk nu echter meer dan ooit – zoals in dit hoofdstuk al bleek – ook goed gedaan 

worden, wat voor editeurs vooral precisie en eerbied voor de oude schrijvers inhield. 

Zo kwam deze generatie, na vijfentwintig jaar, ook toe aan de ethische doelstelling 

van Hoffmann von Fallerslebens plan uit 1821, dat hij toen formuleerde in navolging 

van Jacob Grimm. 

Waar kon de academische editeur die natie, die school in het detail, vinden? In 

deze laatste paragraaf zullen twee vindplaatsen aan bod komen, die geëxploiteerd 

werden door de twee intussen bekende grote namen van de academisch-nationale 

generatie. Ten eerste waren er – dat bleek hiervoor al uitgebreid – de ridderromans, 

waarin Jonckbloet op zoek ging naar schijnbaar onbelangrijke details over het 

dagelijkse leven van de Nederlandse natie. Ten tweede was er nog het enkele woord. 

De duik naar het detail met het hoogste belang zal inderdaad zijn duidelijkste uiting 

krijgen in de plannen die De Vries maakte voor een nationaal woordenboek. Op deze 

drie werkterreinen meenden de editeurs de natie te kunnen vinden en in druk te 

verspreiden. Aan het eind van dit hoofdstuk belicht ik nog de universiteit: de (na de 

genootschappelijke editie-ondernemingen van de voorgaande decennia in zekere zin) 

nieuwe omgeving waar in de eerste plaats Jonckbloet en De Vries hun zoektocht naar 

de natie in het kleine detail ondernamen. Daar vierde de nationaal-wetenschappelijke 

editeur zijn triomf.  

De ridderepiek, Jonckbloets vindplaats van de natie (vanaf 1841) 

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk al bleek, was Jonckbloet altijd zeer duidelijk 

over zijn visie op de beoefening van de Nederlandse letterkunde en herhaalde hij 

daarbij een chronologisch-geografisch schema van binnenlandse tradities en 

buitenlandse vernieuwing. Hij was daarin standvastig. Het onderzoeksprogramma dat 

hij al in 1836, in zijn bespreking van L.G. Visschers Ferguut-editie, anoniem had 

uiteengezet, bepaalde tijdens en na de tijd van de Vereeniging nog steeds zijn agenda, 

zoals uit drie publicaties van de prins van de kritiek blijkt. 

Omdat Jonckbloet zo standvastig was, kan het ten eerste nuttig zijn toch nog 

terug te keren naar vroeger werk, met name naar zijn editie van de legende van 

Beatrijs, die verscheen in 1841. Daarin probeerde hij een eerste keer de drie 
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filologische aandachtsgebieden uit die hij in Iets over Ferguut onderscheiden had: de 

nauwgezette variantenbepaling, het taalkundige en ook het historische onderzoek. 

 Voordat hij aan zijn eigen doelen toe kwam, moest hij echter – opnieuw zijn 

schema getrouw – zijn buitenlandse voorbeelden en de binnenlandse uitzonderingen 

huldigen. Verschillende editeurs hadden hem immers de weg naar Beatrijs gewezen. 

Zo waren er de Duitsers Grimm en de Heidelbergse hoogleraar Georg Gottfried 

Gervinus, met zijn Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen 

(1835), die beiden gewezen hadden op het belang van de verering van Maria voor de 

middeleeuwse letterkunde in Duitsland. Zo was er verder Clarisse, die de filologie 

bekend had gemaakt met de veertiende-eeuwse codex uit de Koninklijke Bibliotheek 

met de tekst van Beatrijs, door er Maerlants Heimelijkheid der heimelijkheden in te 

vinden en er varianten uit op te nemen in zijn editie van die tekst uit 1838, in opdracht 

van de Leidse Maatschappij.126 Zo was er ook Willems, die hem een zeventiende-

eeuwse gedeeltelijke berijming van Beatrijs (of, in dit geval: Beatrix) toezond, met het 

verzoek het te vergelijken met de vroegere versie. Het was voor Jonckbloet, zo 

schreef hij, ‘hoogst aangenaam’ om met een aanvulling op zijn editie ‘te kunnen 

voldoen aan het verlangen van een man, wiens groote verdienste jegens zijne en onze 

oude letterkunde ook in Noord-Nederland dankbaar wordt gewaardeerd.’ 127  

Jonckbloet wilde met andere woorden expliciet in het spoor treden van die 

voorbeeldige filologen uit zijn schema.  

Jonckbloet breidde hun voorbeeldige werk uit volgens zijn eigen 

doelstellingen. In het geval van Beatrijs was dat een soort geschiedenis van het 

dagelijkse leven. Natuurlijk zei hij Beatrijs te bezorgen ‘om de zuiverheid van taal en 

rythmus, en om eenige oudheidkundige bijzonderheden’ – de bijna eeuwige dubbele 

verantwoording voor een volkstaaleditie – maar vulde die oudheidkunde op zijn eigen 

wijze in. Hij wilde niet de daden van de graven verhalen of voorbeelden voor goed 

bestuur verstrekken, hij wilde wél de gewoonten van de middeleeuwse Nederlander 

kennen. Er was immers nood aan zulke studie van de dagelijkse praktijk van het leven 

in de Middeleeuwen: 

Het belangrijke dier kennis zal wel niemand betwijfelen, terwijl het 
bevreemding moet wekken, waarom men zich de kennis der gebruiken 
van Grieken, Romeinen en Hebreën tot in de kleinste bijzonderheden 
heeft eigen gemaakt, en tot nog toe zoo luttel getracht heeft in te 
dringen in de private gewoonten van de geslachten der 
middeneeuwen.128 

                                                 
126 Clarisse, De heimelijkheid der heimelijkheden, 38. Uit dezelfde codex zou Jonckbloet een jaar later 
ook nog de Dietsche Doctrinael bezorgen: Jonckbloet, Die Dietsche Doctrinale. 
127 W. J. A. Jonckbloet, Aanhangsel op de sproke van Beatrijs (‘s-Gravenhage: A. D. Schinkel, 1841a), 
3. 
128 Jonckbloet, Beatrijs, x. 
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En om die middeleeuwse private gewoonten van het eigen land te leren kennen waren 

tekstedities van onschatbaar belang, omdat ‘zeer vele bronnen, waaronder de 

zuiversten en rijksten,  nog onuitgegeven bedolven liggen in het stof van boekerijen 

en archieven’. In de noten bewees hij hoe zulk een geschiedenis geschreven moest 

worden, aan de hand van inlichtingen uit Beatrijs, maar ook uit eerder uitgegeven 

teksten als Stoke, Ferguut, Maerlants Spiegel historiael en de Reinaert. Met citaten 

kon hij zo het ‘vrouwentooisel’ bespreken en bewijzen ‘dat het naakt slapen eene 

gewoonte was in de middeneeuwen’. Een bijzonder oog op de oude teksten stelde 

hem ertoe in staat ‘den dag met een middeneeuwsch ridder door te lopen’ en te 

merken: ‘Dikwijls bragt men ook den tijd door met zich romans en andere gedichten 

te laten voorlezen.’129 Dat werk in de noten waren slechts ‘ruwe trekken’ en een 

‘wenk’ voor latere studie, ook hier naar het voorbeeld van de Sainte Palaye.130 Het 

belangrijkste werk was nu het bezorgen van bruikbare middeleeuwse teksten, want 

‘alleen door uit de oorspronkelijke bronnen te putten kan men iets degelijk[s] 

voortbrengen, tenzij men buitenlandsche geleerden wilde naschrijven’.131 Hoewel hij 

zijn Duitse, Belgische en Franse voorbeelden met naam noemde, was een blinde 

navolging van het buitenland niet wat Jonckbloet voor een filologie van de 

Nederlandse natie in gedachten had. Net als Hoffmann vond Jonckbloet een 

empirische basis voor het vak onontbeerlijk. 

In 1846, ten tweede, verscheen het eerste deel van Jonckbloets editie van het 

dertiende-eeuwse ridderverhaal van Lancelot, een ridder uit de Arthurkring. Intussen 

had Jonckbloet de empirische zoektocht naar de bronnen veel resultaat zien opleveren 

dat in zijn onderzoeksprogramma paste, zo veel dat de formulering van zijn 

gebruikelijke chronologisch-geografische schema ongeduldiger van toon werd en hij 

over zijn eigen werk zelfvoldaan ging klinken. Ongeduldiger, omdat de strijd tegen de 

oude gedachte dat Maerlant het begin van de Nederlandse letterkunde was geweest, 

maar niet beslecht wilde worden: ‘Zoo iets het bewijs oplevert hoe moeijelijk 

ingewortelde vooroordeelen zijn uit te roeijen, dan is het onze oude letterkunde.’132 

De vooroordelen kwamen volgens Jonckbloet in dit geval van Bartold Hendrik Lulofs 

(1787-1849), de bijna zestigjarige Groningse hoogleraar Nederlandse taal- en 

letterkunde. Jonckbloet zag dat ‘men’, op diens gezag maar in weerwil van Willems’ 

editie van de Reinaert en andere resultaten van de empirie die intussen verschenen 

waren, bleef ‘vasthouden aan het verouderde begrip’.133 Lulofs en zijn volgers kregen 

daarom een waarschuwing:  

De mannen van het behoud zullen evenwel hun gevoelen moeten 
opgeven voor eene betere overtuiging, willen zij dat gevoelen niet zien 

                                                 
129 Ibidem, respectievelijk 39, 50, 51 en 55. 
130 Ibidem, 65. 
131 Ibidem, x. 
132 Jonckbloet, Roman van Lancelot, (XIIIe eeuw.), dl.1, vii. 
133 Ibidem. 
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verzwelgen door den stroom van gedichten uit een vroeger en beter 
tijdperk, die meer en meer worden uitgegeven. 
Daartoe behoort ook de Roman van Lancelot.134 

Die vloed van vroegere en betere dichtwerken dan die van Maerlant, die de gedachten 

van de gevestigde hoogleraren zou omverwerpen, bracht inderdaad ook Jonckbloets 

editie van Lancelot mee. Hij haalde verder nog de ‘aanteekeningen’ aan die 

Huydecoper, Clignett en Van Wijn over andere ridderromans gepubliceerd hadden, 

maar benadrukte natuurlijk toch ook het nieuwe van zijn editie: 

Het mag dus eene belangrijke aanwinst heeten voor onze oude 
letterkunde in het bijzonder, en voor de kennis van de Artur- en Graal-
sage in het algemeen, dat dit gedicht eindelijk, na meer dan vijf 
eeuwen onder het stof der boekerijen bedolven geweest te zijn, aan het 
licht wordt gebragt; en men zal mij dan ook wel eenige zelfvoldoening 
ten goede houden nu ik de eerste ben die dezen roman, door Jubinal 
niet ten onregte un poème immense genoemd, bij het publiek mag 
inleiden.135 

Ter gelegenheid van deze editio princeps koppelde Jonckbloet aan zijn strijdbare 

formulering van het chronologisch-geografische schema een groot zelfbewustzijn als 

editeur. Opvallend is dat dat strijdbare zelfbewustzijn zich bediende van hetzelfde 

beeld van stof en licht dat editeurs al rond 1600 gebruikten. Jonckbloets instrumenten 

waren enerzijds wel vernieuwend, zoals hiervoor al bleek; ook in deze editie van 

Lancelot getuigde hij van zijn geloof in de Duitse kritische editiemethode – al zag hij 

zich voor deze tekst, door het ene handschrift waarin die bekend was en de toestand 

waarin die zich bevond, gedwongen ‘de bij ons nog gewone wijze van uitgeven’, 

namelijk een ‘louter diplomatische afdruk’, te volgen136 – en daarnaast maakte hij 

voor deze editie met ondersteuning van koning Willem II en de regering een reis naar 

de Bibliothèque nationale in Parijs, om daar de Franse versie van de roman te kunnen 

bestuderen.137 Anderzijds bleef het doel van zijn tekstbezorging een oud doel, zoals 

duidelijk wordt in het besluit dat hij uit zijn vernieuwende onderzoeksactiviteiten trok:  

Ik kan dus hier mijne taak als geëindigd beschouwen. De Roman van 
Lancelot moge thans zijne plaats innemen in de rij der werken die 
zullen dienen ter opbouwing onzer taal, tot bron voor de geschiedenis 
onzer letterkunde en beschaving.138 

Jonckbloets vernieuwende Lanceloteditie, waar volgens hemzelf diepgewortelde 

vooroordelen onder professoren aan het wankelen zouden gaan, kreeg de alleroudste 

                                                 
134 Ibidem. 
135 Ibidem, dl. 1, viii. Jonckbloet haalt Achille Jubinal aan, een Franse filoloog, specialist van oude 
tapijten en middeleeuwse Franse verhalen en ook politiek mandataris in het Tweede Keizerrijk. 
136 Ibidem, dl. 1, lxviii. 
137 Ibidem, dl. 2, iii-vi. 
138 Ibidem, dl. 2, ccvi. 
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verantwoording van de tekstbezorging: deze ene editie zou andermaal een bijdrage 

leveren aan de Nederlandse taal en geschiedenis. Die verantwoording liet hij nu ook 

onverkort gelden voor de ridderroman, een genre waarvan hij het nut als bron voor de 

geschiedenis, zowel de literatuur- als de beschavingsgeschiedenis, al had uitgetest op 

Beatrijs. 

Tijdens de Vereenigingsjaren ten slotte schreef Jonckbloet nog een kritische 

boekbespreking, die zijn doelen nog eens herhaalde maar nu ook de universitaire 

horizon opende. In De Gids van 1846 haalde Jonckbloet zijn bekende kritische 

wapens boven tegen hetzelfde slachtoffer: hij besprak het handboek middeleeuwse 

Nederlandse literatuur dat dezelfde Lulofs, ‘Ridder, enz. enz.’, geschreven had.139 In 

zijn boek had Lulofs de ‘vroegste bloei’ van die literatuur nogmaals bij Maerlant 

gesitueerd. Jonckbloet reageerde natuurlijk scherp – zijn opvattingen over ‘de 

vrijmoedigheid van de critiek’, zoals Bormans het zou noemen,140 en zijn verdediging 

van de ridderroman getrouw. Jonckbloets toorn onthulde behalve zijn gekende 

standpunten ook nog iets anders: zijn grote bezorgdheid om het hoger onderwijs in de 

literatuurgeschiedenis. Mocht een wetenschappelijke beoefening van de Nederlandse 

letterkunde, met het doel de ontdekking van de Nederlandse natie, ooit ingang vinden, 

zoals hij wilde, dan zou die enkel kunnen beginnen bij juiste handboeken voor het 

hoger onderwijs – zoals dat van Lulofs er dus geen was.  

Het woord, De Vries’ vindplaats van de natie (vanaf 1849) 

Matthias de Vries zocht de Nederlandse natie niet in middeleeuwse naakte slapers of 

in ridderromans, maar in het enkele woord. Hij maakte plannen voor minstens twee 

woordenboeken: een Middelnederlands en een Nederlands. Daarin voerde hij het 

dubbele doel dat Hoffmann en Jonckbloet al gesteld hadden, en dat ook Willems had 

betracht, op een lexicografische manier uit: ook hij wilde tegelijk empirisch en 

wetenschappelijk te werk gaan en zo de natie dienen. Dat was het geval voor zijn 

werk aan een Middelnederlandsch woordenboek, maar nog duidelijker bij dat aan een 

Algemeen Nederlandsch woordenboek, dat zou verschijnen als het Woordenboek der 

Nederlandsche taal. Van beide woordenboeken verscheen de eerste aflevering in 

1864; de plannen ervoor dateren al van vóór 1850. Kleiner dan het woord kon de 

interesse van de empirische editeur nauwelijks zijn, maar het nationale belang ervan 

ook niet groter.  

 De Vries’ gehechtheid aan een empirische studie van de Nederlandse taal is 

het duidelijkst in het geval van het Middelnederlandsch Woordenboek. Dat moest in 

het verlengde liggen van de tekstedities die tot dan verschenen waren. Zelf gebruikte 
                                                 
139 Jonckbloet, ‘Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche letterkunde, of Proeve uit 
Nederlandsche schriften der dertiende en veertiende eeuw, met Inleidingen, Aanstipping over de 
Spraakleer en den stijl van dien tijd, een klein Woordenboek, enz., door Mr. B. H. Lulofs, Ridder, enz. 
enz. Te Groningen, bij J. Oomkens, 1845. XVI en 428 blz. 8°’, De Gids, 10 (1846b) 1-56. 
140 J.H. Bormans, geciteerd in Moltzer, ‘Levensbericht van Jonckbloet’, 13. 
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Matthias de Vries als basis de ‘Verklarende woordenlijst’ die hij aan zijn editie van 

Der leeken spiegel had toegevoegd. 141  Die woordenlijst werd omwille van zijn 

omvang door veel andere editeurs als een voorlopig woordenboek gebruikt. Het echte 

woordenboek moest natuurlijk veel meer materiaal bevatten en De Vries ging daartoe 

uit van de verklaarde woorden in andere edities, die natuurlijk eerst kritisch 

bestudeerd en desnoods gecorrigeerd moesten worden. De eerste vruchten van die 

kritische blik op het werk van voorgangers publiceerde hij vanaf 1856 in zijn Proeve 

van Middelnederlandsche taalzuivering. Voorbereidende opmerkingen over de 

aanstaande uitgave van een Middelnederlandsch woordenboek. Daarin corrigeerde hij 

lezingen van veel van zijn voorgangers, waaronder Willems en Le Long, die hadden 

geresulteerd in ‘spookwoorden’, woorden die editeurs wel in druk hadden gebracht 

maar die in geen enkel handschrift terug te vinden waren. De Vries’ werk aan het 

Middelnederlandsch Woordenboek volgde dus het empirische ideaal in de tweede 

graad: hij bestudeerde vroegere edities kritisch en corrigeerde ze voor zijn eigen, 

nieuwe werkstuk. Het woordenboek was een uitvloeisel van het vroegere editiewerk, 

dat deels al heel lang gebeurde en deels een antwoord was op nieuwe oproepen tot 

empirische ijver.142 

 De geleerde kant van De Vries’ woordenstudie is daarmee duidelijk, de 

nationale kant ervan blijkt uit het geval van het Woordenboek der Nederlandsche taal. 

Op het Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres van 1851 in Brussel was 

Matthias de Vries helder daarover, toen hij zijn opzet voor het woordenboek 

verdedigde. ‘Het vereischt uitgebreide studie,’ zo stelde hij het zich voor, ‘langdurige 

oefening, onvermoeide vlijt en eene niet geringe mate van oordeel en smaak.’ Dat is 

het lot van de empirische geleerde. Het resultaat zou echter niet tot gewoon nog meer 

onvermoeibare geleerdheid mogen leiden, het moest daarentegen een bron worden, 

‘waaruit zich de geheele natie aan den levenden taalstroom kon laven’.143 Het was 

immers in haar taal dat de natie haar echte wezen vond, zoals De Vries het ook in zijn 

Leidse oratie van 1853 zou formuleren: de Nederlandse taal is de ‘afspiegeling van 

ons vaderlandsch karakter, het merkteken van ons volksbestaan, band en pand onzer 

nationaliteit’.144 Nog sterker zou die idee later geformuleerd staan in een motto van 

het Woordenboek, uit de pen van Halbertsma: ‘De taal is de ziel der natie, zij is de 

natie zelve’. De nationale betrachting van het Woordenboek der Nederlandsche taal 

was dus in de plannen en in de publicatie zelf aanwijsbaar. 

                                                 
141 De Vries, Der leken spieghel, dln. 3 en 4 
142 Deze gegevens over het Middelnederlandsch Woordenboek komen uit van Dalen-Oskam, ‘De 
idealistische lexicograaf’, 64 en 68-69. 
143 Matthias de Vries, Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek (1851), geciteerd in Marita 
Mathijsen, ‘Een weinig bezocht museum van de taal. Het WNT’, in: J. Tollebeek en H. te Velde (red.) 
Het geheugen van de Lage Landen ([Rekkem]: Ons Erfdeel, [2009]) 52-59, 56. 
144 Matthias de Vries, De Nederlandsche taalkunde in haren aard en hare strekking. Redevoering ter 
aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Leiden, den 29sten October 1853 
(Haarlem: A.C. Kruseman, 1853), geciteerd in: van Driel en Noordegraaf, De Vries en Te Winkel, 85. 
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Matthias de Vries was overigens niet de enige die rond 1850 de behoefte aan 

een Nederlands woordenboek voelde. Op het eerste Nederlandsch Taal- en 

Letterkundig Congres, dat in 1849 gehouden werd, hield al een hoofdonderwijzer uit 

Wijk bij Duurstede, J.A. Gerth van Wijk, een pleidooi voor een woordenboek. Met 

succes: op de twee volgende congressen, in 1850 in Amsterdam en een jaar later in 

Brussel, werden commissies ingesteld om het project vorm te geven. In 1850 kwam, 

zoals net al duidelijk werd, ook De Vries mee aan boord om een jaar later zijn 

geleerd-nationale plan te presenteren. Daarop werd de eerste woordenboekredactie 

samengesteld, waarin, naast De Vries, L.Ph.C. van den Bergh, sinds een paar jaar 

bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, en de Leuvense 

hoogleraar Jan Baptist David zetelden. Zij werden al gauw vervangen door Lammert 

Allard te Winkel. Het groeibed van het Woordenboek der Nederlandsche taal had dus 

van in het begin een nationale kleur, met op de Taal- en Letterkundige Congressen 

een sterk Groot-Nederlands pigment erin.145 

 Natuurlijk werd niet alleen in Nederland de band tussen taal en natie gesmeed, 

zoals al meerdere malen ter sprake kwam, ook wanneer het over woordenboeken ging. 

Matthias de Vries kende immers de gebroeders Grimm persoonlijk, met wie hij ook 

over zijn lexicografische ideeën sprak. Op het grote Germanistencongres van 1846 

had hij Wilhelm Grimm al horen spreken over diens plannen voor een Deutsches 

Wörterbuch, bij welke gelegenheid hij ook zelf zijn Middelnederlandsch 

woordenboek in wording voorstelde. 146  Nadat in 1851 de eerste redactie van het 

Woordenboek der Nederlandsche Taal gevormd was, vroeg hij aan Jacob Grimm of 

hij hem in Berlijn mocht opzoeken, maakte in 1852 de reis erheen, besprak met hem 

de opzet voor het woordenboek, overigens zonder daarbij dat van de Grimms blind te 

willen volgen.147 Met de bezoeken die De Vries op de terugweg bracht aan Hoffmann 

von Fallersleben en J.B. David kreeg zijn reis van 1852 overigens nog meer een 

nationaal-lexicografisch karakter.148  Het mag duidelijk zijn dat De Vries’ plannen 

voor het Middelnederlandsch woordenboek en voor het Woordenboek der 

Nederlandsche taal, samen met zijn lexicografische reis, beantwoordden aan de 

dubbele eis van empirische geleerdheid en nationale gerichtheid – eisen die ook door 

Jonckbloet en nog eerder door de Duitsers geformuleerd waren. 

 In dat opzicht zijn De Vries’ woordenlijsten, gebaseerd op tekstedities, met 

een nationale doelstelling en gelijkend op die van de gebroeders Grimm, 

ontegenzeglijk producten van het Europese literaire historisme. De bron die hij met 

zijn Woordenboek der Nederlandsche taal zijn natie wilde bieden, moest er immers 

                                                 
145 Voor de woordenboekplannen op de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen: Ibidem, 85-
91 en Mathijsen, ‘Een weinig bezocht museum van de taal’, 56. 
146 van Driel en Noordegraaf, De Vries en Te Winkel, 60. Over het Germanistencongres en Duitse 
taalnationalistische ideeën, zie Leerssen, De bronnen van het vaderland, 40-43. 
147 van Driel en Noordegraaf, De Vries en Te Winkel, 97-98. 
148 Ibidem, 100. 
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een zijn waaruit ook het verleden sprak. De echt oude taal was natuurlijk het 

onderwerp van het meer geleerde Middelnederlandsch woordenboek, maar dat andere 

werk was in het oorspronkelijke grondplan toch ook historisch. Dat blijkt uit het feit 

dat hij alle woorden wilde opnemen die teruggevonden konden worden sinds 1637, 

het jaar van de Statenvertaling. De citaten die als voorbeeldzinnen bij die woorden 

opgenomen zouden worden, mochten niet alleen van moderne schrijvers komen. 

Bovendien had De Vries oorspronkelijk geen alfabetische ordening in zijn hoofd, 

maar een etymologische, zodat de historische ontwikkeling die de Nederlandse taal 

had doorgemaakt niet alleen duidelijk zou worden uit de beschrijving van de 

individuele woorden, maar ook voor de taal als geheel. En dus voor de natie. Als titel 

voor zijn woordenboek dacht hij dan ook aan Nederlandsch taalmuseum.149 Via de 

lexicografie wilde dus ook De Vries de drie-eenheid taal-geschiedenis-natie 

ontginnen. Het nationale belang dat het Woordenboek der Nederlandsche taal zo 

kreeg, dwong hem er overigens toe zich daarop te concentreren, ten nadele van zijn 

werk aan het Middelnederlandsch Woordenboek, dat hij na twee afleveringen 

onderbrak om opgevolgd te worden door Eelco Verwijs en Jakob Verdam.150 

 In dat opzicht zijn De Vries’ woordenboekplannen een uitwerking van zijn 

taalkundige opvattingen, die veel meer bij de historische taalkunde pasten dan bij de 

uiterlijke welsprekendheid – al hoorde die laatste in Groningen ook tot zijn 

leeropdracht. Zijn historisch-taalkundige opvattingen sprak De Vries uit in zijn 

oraties, in 1849 in Groningen en duidelijker in 1853 in Leiden.151 Tegelijk hernam hij  

eigenlijk oudere plannen. De Maatschappij had al in de jaren 1780 genootschappelijk 

werk verricht aan een woordenboek, zoals al vermeld is, en ook Bilderdijk had in de 

jaren 1810 geprobeerd zijn Tweede Klasse tot iets gelijkaardigs aan te zetten. Wat 

meer is, De Vries’ historische taalkunde greep terug op die van Lodewijk Caspar 

Valckenaer en nog verder, op die van Tiberius Hemsterhuis en Lambert ten Kate. Dat 

blijkt onder andere uit de metaforen uit de tuinbouw die De Vries koos voor de 

taalontwikkeling en voor zijn lexicografische arbeid.152 Die band met de veel oudere 

Nederlandse taalkunde zal in het volgende hoofdstuk nog van belang blijken te zijn; 

hier staat die band de onmiskenbare literair-historistische trek die De Vries’ 

lexicografische plannen hadden, net als Jonckbloets poging tot een 

beschavingsgeschiedenis, in geen geval in de weg. 

Van de Vereeniging naar de academie (vanaf 1848) 

De inhoudelijke hooggestemde diepgang, waarbij de natie gezocht werd in het woord 

of de ridderroman, kreeg vanaf 1848, het jaar waarin de Vereeniging zichzelf 

                                                 
149 Mathijsen, ‘Een weinig bezocht museum van de taal’, 57-58. 
150 van Dalen-Oskam, ‘De idealistische lexicograaf’, 71-72. 
151 Ibidem, 66 en van Driel en Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. 
152 Noordegraaf, ‘In the Shadow of the Language Garden’. 
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ontbond, een andere institutionele vorm: die van de academie. Het betekende de 

triomf van het nationale editievak. 

Jonckbloet had op vele plaatsen al voorgedaan hoe dus zelf voor hoe die 

wetenschappelijke beoefening eruit moest zien: hij voltooide zijn studie met een 

teksteditie, bekritiseerde openlijk andere filologen en beoefende vervolgens die 

filologie niet meer als ‘dilettant’ in een genootschap, maar als hoogleraar. Matthias de 

Vries, begonnen als student klassieke filologie, volgde zijn voorbeeld. Samen 

ondernamen ze vanaf 1848 een tour door Nederland langs vacante leerstoelen. 

Jonckbloet werd in dat jaar benoemd in Deventer, waarbij hij niet alleen De Vries, 

maar ook Van den Bergh, bibliothecaris van de Maatschappij, achter zich liet. De 

Vries werd een jaar later in Groningen benoemd als opvolger van Lulofs. Jonckbloet 

kon die plaats van hem overnemen toen De Vries in 1853 naar Leiden trok om daar 

Siegenbeek op te volgen. Jonckbloet bleef voorlopig in Groningen; in 1859 liep hij 

nog een benoeming in Utrecht mis omdat zijn bespreking van Lulofs’ handboek nog 

niet vergeten was. 153  Dat kan echter slechts een detail genoemd worden in 

vergelijking met een grotere verworvenheid: met de opeenvolgende benoemingen van 

De Vries en Jonckbloet als hoogleraren kon hun filologische werk, dat in de eerste 

plaats vorm had gekregen in tekstedities, voortaan als een academisch vak en als 

wetenschap gelden. Alle beoefenaren voor beide hoogleraren zouden voortaan bekend 

staan als de ‘dilettanten’, zoals Jonckbloet ze noemde in zijn eerste inaugurale rede in 

1848, het jaar dat de Vereeniging zichzelf ontbond, waarmee hij het ambt van 

hoogleraar letterkunde en vaderlandse geschiedenis aan het Athenaeum van Deventer 

aanvaardde. De rede handelde Over wetenschappelijke beoefening der Nederlandsche 

taal.154 

Een jaar later maakte Jonckbloet nog duidelijk dat ook de Tweede Klasse van 

het Koninklijk Instituut tot die ‘dilettanten’ gerekend moest worden. Dat geleerde 

orgaan telde immers ook Lulofs onder zijn actieve leden, maar belangrijker was zijn 

laatste handeling voor het opgeheven werd: het vierde deel van de editie van de 

Spiegel historiael. Jonckbloet recenseerde die in een Nalezing, die als brochure 

verscheen.155 Opvallend is dat hij daarin nooit de namen van de editeurs, David Jacob 

en Jacob van Lennep , noemde, maar de editie altijd vereenzelvigde met de hele 

Klasse. Misschien was hem niet bekend wie de editeurs bij name waren of was zijn 

aanspreking van een ontmenselijkt Instituut enkel een kwestie van stijl en ironie. Toch 

zou ook dit passen in zijn agenda van verwetenschappelijking. Jonckbloet wekte in 

zijn recensie de indruk dat het niet om deze ene editie ging, maar om al het werk dat 

                                                 
153 van Driel en Noordegraaf, De Vries en Te Winkel, 135-137. 
154 W.J.A. Jonckbloet, Over wetenschappelĳke beoefening der Nederlandsche taal. Redevoering bĳ de 
plechtige aanvaarding van het professoraat in de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde aan het 
Athenaeum Illustre te Deventer (Deventer: J. de Lange, 1848). 
155 Willem Jozef Andreas Jonckbloet, Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant. Vierde deel. 
Uitgegeven door de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut. Nalezing (Deventer: J. 
de Lange, 1849b). 
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het hele Instituut al decennia lang verrichtte. Het hele geleerde gezelschap raakte zo in 

diskrediet – wat Halbertsma er misschien toe bracht zich openlijk te distantiëren van 

de editie. In ieder geval was het duidelijk dat volgens Jonckbloet Lulofs noch de 

Tweede Klasse de filologie als een zaak van wetenschap opnamen.  

 Het nieuwe wetenschappelijke elan viel samen met een goede oogsttijd voor 

de filologie van het Nederlands, die vanaf ongeveer 1855 inzette. In Duitsland 

verscheen een nieuwe reeks van de Anzeiger en ook Germania, een nieuw tijdschrift 

waarin onder anderen Hoffmann nog publiceerde. Diens Horae belgicae kenden een 

herdruk. In België kreeg Willems’ Belgisch Museum een opvolger vanaf 1858: het 

Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, 

waarin C.P. Serrure het vaakst publiceerde. De Leuvense J.B. David bezorgde vanaf 

1858 nog Maerlants Rijmbijbel.156  

Ook Nederland, met zijn hoogleraars-editeurs, kende een nieuw tijdschrift, het 

Archief voor Nederlandsche taalkunde (1853-1854). Het zag daarnaast in 1856 een 

eigen Reinaert-editie van Jonckbloet, naar het Comburger handschrift,157 en in 1859 

een nieuwe druk van diens Beatrijs-editie, waaraan nu ook Karel ende Elegast 

toegevoegd was.158 Voor wie intussen nog twijfelde aan de plaats van het editeren aan 

de academie was er – nogmaals – Maerlant. Eelco Verwijs, leerling van Jonckbloet, 

verdedigde in 1857 een kritische editie van Maerlants Wapene Martijn als academisch 

proefschrift in Deventer.159 En samen met de vriend van zijn promotor, De Vries, zou 

hij vanaf 1863 de Spiegel historiael eindelijk volledig, dus met zowel alle boeken van 

Maerlant als de aanvullingen van Utenbroecke en Van Velthem, bezorgen.160 Verwijs 

was een telg van de tweede academische generatie waarvoor een teksteditie als 

proefschrift kon gelden en met de na tachtig jaar volledige editie van de Spiegel 

historiael leek de academisering van het editievak voltooid en succesvol. Deze editie 

van Maerlant zal, naast die van Vondel, het tweede monument zijn dat in het laatste 

hoofdstuk besproken wordt. 

 ‘Zoo had hij zelf dan een zijner geliefde idealen bereikt;’ schreef Jonckbloets 

biograaf over zijn edities en zijn hoogleraarsbenoeming van 1848,  

                                                 
156 J. B. David, Rymbybel van Jacob van Maerlant, met voorrede, varianten van hss., aenteekeningen 
en glossarium op last van het Gouvernement en in naem der Koninklyke Akademie van Wetenschappen, 
Letteren en Fraeije Kunsten, voor de eerste mael uitg. door J. David, 3 dln. (Brussel: M. Hayez, 1858-
1861). 
157 Jonckbloet, ‘Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche letterkunde, of Proeve uit 
Nederlandsche schriften der dertiende en veertiende eeuw, met Inleidingen, Aanstipping over de 
Spraakleer en den stijl van dien tijd, een klein Woordenboek, enz., door Mr. B. H. Lulofs, Ridder, enz. 
enz. Te Groningen, bij J. Oomkens, 1845. XVI en 428 blz. 8°’. 
158 Willem Jozef Andries Jonckbloet, Beatrijs en Carel ende Elegast, uitgegeven en toegelicht 
(Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859). 
159 Eelco Verwijs, Wapene Martijn met de vervolgen, kritisch uitgegeven en toegelicht (Deventer: 
Academisch proefschrift, 1857). 
160 Eelco Verwijs, Matthias de Vries en Ferdinand von Hellwald, Jacob van Maerlant’s Spiegel 
Historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door Philip Utenbroeke en 
Lodewijc van Velthem, 4 dln. (Leiden: Brill, 1858-1879). 
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e[n] was de wetenschappelijke beoefening van onze taal, onze 
letterkunde en onze geschiedenis der middeleeuwen gegrondvest: tot 
zijn roem mag ik er bijvoegen, dat hij ook uitnemend heeft gezorgd 
voor den bouw, en hiertoe het zijne bijgedragen. Dit was wederom 
veel; en velerlei; en frisch, oorspronkelijk, daardoor aantrekkelijk; en 
hecht, sterk, de vrucht van degelijk en nauwkeurig onderzoek, 
onderzoek dat voor geen moeielijkheden en bezwaren terugdeinsde, 
tegen geen omweg hoe dor, hoe steil, hoe lang, opzag om te komen, 
waar het wezen wilde; en nieuwe wegen banend, nieuwe uitzichten 
openend: daardoor van scheppende kracht, en prikkelend tot verdere 
nasporing; eindelijk, getuigend van geleerdheid, smaak, talent, den 
stempel dragend van genie.161  

En genie, dat blijkbaar ook bij editeurs voorkwam, verdiende in de negentiende eeuw 

– dat is bekend – een standbeeld. 

 

 

Besluit 

Via het buitenland en de wetenschap naar de natie 

In de Algemene konst- en letterbode van 1821 richtte August Heinrich Hoffmann von 

Fallersleben een open brief aan de filologen in de Nederlanden. Daarin stelde hij een 

dubbel doel aan het editievak – zoals bleek uit het vijfde hoofdstuk: enerzijds moest 

het nationaal-historistisch worden en anderzijds moest het empirischer bedreven 

worden. In het zesde hoofdstuk beschreef ik hoe beide doelstellingen, bijvoorbeeld bij 

Jan Frans Willems’ editie van de kroniek van Jan van Heelu in 1836, uitmondden in 

een paradoxale situatie: getrouwheid aan de vereisten van tekstgeleerdheid kon 

blijkbaar tegelijk een vernieuwing in nationaal-historistische zin betekenen. De twee 

uitersten van het editievak zoals Hoffmann en Willems het wilden – geleerdheid en 

nationaliteit – vielen toen blijkbaar gewoon met elkaar samen.  

In dit hoofdstuk trad in de jaren tussen 1838 en 1863 een groep editeurs naar 

voren voor wie dat niet zo was. De voortrekker ervan was Willem Jozef Andries 

Jonckbloet; verder bestond die uit een generatie tekstgeleerden die net iets jonger 

waren dan hij, van wie Matthias de Vries de bekendste zou worden. Allen probeerden 

zij om aan beide polen van Willems’ paradox een invulling te geven. Het meest 

opvallende domein waar ze dat deden, was dat van de organisatievormen. De 

vernieuwingen op dat vlak hielden telkens ook nauw verband met andere domeinen. 

Een eerste vormelijke vernieuwing was de intrede van de letterkundige reis 

(III). Hoffmann had die natuurlijk al eerder ondernomen in de jaren 1820, maar nu 

gingen Nederlandse editeurs ook zelf op pad. Een van de eersten was Jonckbloet, die 

door Duitsland trok en met afschriften en ideeën terugkwam. Daarmee stoffeerde hij 

                                                 
161 Moltzer, ‘Levensbericht van Jonckbloet’, 22. 
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een verder standvastige onderzoeksagenda, waarvan de eerste stap de studie van de 

middeleeuwse ridderepiek was. Dit plan betekende een nieuwe uitbreiding van het 

onderzoeksobject van de Nederlandse tekstbezorging: nadat de middeleeuwse 

kronieken en de zeventiende-eeuwse dichtwerken rond 1600 in beeld waren gekomen, 

nadat in een Maerlanteditie van het eind van de achttiende eeuw beide tradities 

verenigd waren, en nadat ook de middeleeuwse fictie in de jaren 1820 editoriale 

aandacht kreeg, maakten voortaan ook de vroegste ridderromans deel uit van het 

editievak (I). De verantwoording voor die uitbreiding behoorde eveneens tot 

Jonckbloets onderzoeksagenda, maar was eigenlijk dezelfde als altijd: het was in dat 

soort teksten dat de eigenheid van de Nederlanden, de natie met andere woorden, 

gevonden zou worden (II). Hetzelfde gold voor een andere uitbreiding van het 

onderzoeksobject: het oude woord (I). Daaraan besteedde Jonckbloets vriend Matthias 

de Vries systematisch meer aandacht dan aan de oude tekst. De glossaria die al eerder 

voorgekomen waren smolten bij hem samen tot taalzuiverende lijsten, die dan weer 

uitmondden in plannen voor een Middelnederlandsch Woordenboek en een 

Woordenboek der Nederlandsche Taal.  

Een tweede vormelijke vernieuwing was de oprichting van 

editeursgenootschappen, waarvan de Vereeniging ter bevordering der Nederduitsche 

letterkunde (1843-1848) uitvoerig aan bod kwam. Deze Vereeniging was natuurlijk 

niet de eerste plaats waar editeurs gemeenschappelijk aan het werk gingen. De 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden en de nationale instellingen – 

te weten: de Tweede Klasse, de Commissie Rerum Belgicarum scriptores en de 

Commission royale d’histoire – waren haar al voorgegaan. Nieuw was dat haar leden 

haast exclusief tekstediteurs waren en haar producten altijd tekstedities (op enkele 

hulpmiddelen daartoe na). De Vereeniging wilde een internationaal forum zijn voor 

alle editeurs van Nederlandse teksten. Ze was het hoogtepunt in het groeiende 

zelfbewustzijn van de editeur. Dat zelfbewustzijn entte zich op het decorum waarmee 

de editeur al van bij zijn geboorte in 1591 bezongen werd – het decorum van eeuwig 

leven en licht in de duisternis voor de vergeten auteur – en kreeg met het eigen 

genootschap een institutionele vorm. 

Niettemin waren er binnen die zelfbewuste generatie ook onenigheden. De 

Vereeniging kampte met verdeeldheid over het juiste voorwerp voor hun editiewerk 

en over de te volgen methode. Telkens stond het gros van de jongelingen tegenover de 

iets radicalere Jonckbloet. Die laatste wilde alle nadruk leggen op de ridderroman, 

terwijl voor de anderen ook Maerlant en de rederijkers goed genoeg waren. 

Jonckbloet wilde ook de ‘kritische’ methode van de Duitsers overnemen, terwijl 

daarover bij anderen veel meer terughoudendheid heerste. Zulke discussies 

betekenden enerzijds wel het einde van de Vereeniging, maar anderzijds vooral dat 

het editievak steeds meer een zelfstandige discipline werd, met een eigen genootschap 

en een eigen debat (III).  
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De jonge generatie kende immers ook nog – ten derde – academische 

verwezenlijkingen: in de plaats van de Vereeniging kwam de leerstoel (III). Het was 

het  hoogtepunt in het parcours dat deze generatie aan de universiteiten aflegde. De 

leden waren allen student geweest, in de rechten en de klassieke filologie. Jonckbloet 

was de eerste die in 1840 de doctorstitel behaalde met een teksteditie en in 1848, het 

jaar waarin de Vereeniging uiteenviel, startte hij met De Vries een rondgang langs 

leerstoelen in de welsprekendheid en vaderlandse geschiedenis. In het volgende 

hoofdstuk zal blijken dat dat eigenlijk het einde betekende van het zelfstandige 

editievak.  

Voor het zover was, was de academie vooral een geschikte stelling van 

waaruit de zelfbewuste generatie nog gemakkelijker dan voorheen kritiek kon spuien 

op haar voorgangers. Die werd meestal geuit volgens een vast schema, waarvan 

Jonckbloet al als student de auteur was geweest, en waarin kritiek op de voorgangers 

gekoppeld was aan buitenlandse voorbeelden. Buiten de (nieuwe) grenzen waren 

immers de Duitsers te vinden, vooral dan Hoffmann, maar ook Jan Frans Willems, die 

in zijn recent ontdekte Vlaanderen de Nederlandse filologie uitbouwde. De jonge 

Nederlanders zagen daar tegenover een sloomheid in eigen land, waarin de filologie 

op een slaperige manier beoefend werd door hoogleraars, in de oude genootschappen 

en door Bilderdijk en zijn vrienden. Alles samen was dat voor hen een ‘Oude School’; 

het was tijd voor de ‘Nieuwe School’, die wist wat de wereld buiten de eigen grenzen 

te bieden had. 

Het succes van deze generatie en haar via de kritiek geuite zelfbeeld levert een 

nieuwe tegenstrijdigheid op. Aan de universiteit creëerde zij namelijk een nationale en 

wetenschappelijke tekstgeleerdheid en ze vervulde zo voor een tweede keer de 

nationaal-historistische en empiristische agenda van Hoffmann. In het vorige 

hoofdstuk bleek dat Bilderdijk (en de vroege Willems) dat onbedoeld ook al gedaan 

hadden, mede onder invloed van Franse toestanden en in de bestaande 

genootschappen. Nu herhaalden Jonckbloet, de Vries en de hunnen dat, maar dan 

binnen de muren van academia. Om daar te geraken, benadrukten ze niét de 

verdiensten van voorgangers of van de binnenlandse filologische traditie, die door 

Bilderdijk zo strijdbaar beschermd was tegen Duitse invloed. De jongelingen namen 

wél de omweg van het buitenland. Het zoeken naar de Nederlandse eigenheid en 

nationaliteit was niet langer het voortzetten van de geleerde gang van zaken, maar liep 

via grote vernieuwingen als internationalisering en academisering (II). De Nederlandse 

filologische traditie maakte met andere woorden geen deel meer uit van het eigen 

beroepsbeeld. Daarom vielen de twee polen van Hoffmanns agenda, te weten: 

geleerdheid en nationaliteit, niet langer zomaar samen, zoals dat bij Willems’ epische 

voetnoten het geval was geweest. Voor de zelfbewuste generatie tekstediteurs had de 

natie enkel baat bij een omweg langs buitenland en wetenschap. 
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Ondanks die omweg stootte deze nationaal-wetenschappelijke generatie 

tekstediteurs nog steeds op dezelfde epistemologische moeilijkheid (IV). In het laatste 

hoofdstuk zal blijken dat zij daar op een even zelfbewuste manier mee omging.  
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Met Willem Jonckbloet en Matthias de Vries was het editievak geacademiseerd en 

genationaliseerd. Via de omweg van het buitenlandse voorbeeld hadden Jonckbloet en 

zijn generatiegenoten naar eigen zeggen de draad van de binnenlandse tekstgeleerde 

traditie weer opgenomen. Met een nieuw zelfbewustzijn bouwden zij daarbij aan 

nieuwe kaders, die van de universiteit en van de natie. Het voortgaande werk van de 

editeurs kreeg zo een nieuwe glans.  

Een oude fascinatie bleef echter bestaan. De triomf van de teksteditie aan 

universiteit en in de natie verhinderde niet dat de geleerden van de tekst bekoord 

bleven worden door de zekerheid van het stoffelijke. Dat bleef in de eerste plaats 

betekenen dat de academische editeur, net als zijn antiquarische voorgangers, teksten 

op perkament en papier bijeenbracht in verzamelingen om ze door middel van de 

drukpers opnieuw te verspreiden. Ten tweede zag ook hij die bezigheid van 

tekstbezorging graag gewaarborgd door en bevestigd in de wereld van de dingen. De 

voetnoot, het antwoord op eisen van geleerde nauwkeurigheid, had een nationaal 

belang gekregen – dat bleek in het vorige hoofdstuk – en moest nu ook in de wereld 

buiten het papier gevierd worden, zoals in dit hoofdstuk zal blijken.  

In dit laatste hoofdstuk zal blijken hoe rond het midden van de negentiende 

eeuw de tekstgeleerde op een ongekende manier ingreep in de stoffelijke wereld. Het 

wezen van het geleerde genre van de teksteditie was, zoals in het tweede hoofdstuk 

bleek, een remediatie en rematerialisatie: door bemiddeling van een herkenbare 

tekstbezorger ging een tekst immers van een zeldzaam perkament naar een met de 

druk vermenigvuldigd papier (voor een middeleeuwse kroniek) of van een 

oncontroleerbare verscheidenheid aan druks naar een enkelvoudige en gecontroleerde 

versie (voor verzameld werk). Die wezenlijke rematerialisatie van de editie verlengde 

zich, naarmate de meest historische der eeuwen vorderde, ook in het steen van een 

standbeeld. 

 Om tot bij de standbeelden te raken, zal ik nog een laatste keer beginnen met 

de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant. De academische generatie waagde zich 

immers ook aan deze tekst, die ondanks alle inspanningen aan de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde en het Koninklijk Instituut nog steeds niet volledig in 

druk beschikbaar was. Uit die eerste bespreking zal blijken hoe de academische 

generatie schipperde tussen traditie en vernieuwing, maar door alles heen 
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gecharmeerd was door het materiële. In de daarop volgende paragrafen zal eerst 

blijken hoe de triomf van het editievak aan de academie ook een einde inhield: de 

editeurs-hoogleraren begonnen immers aan nieuwe ondernemingen. Maar ook in die 

triomf was – zo zal de derde paragraaf aantonen – de antiquarische houding van de 

editeur aanwijsbaar: een exemplarisch historisch besef bleef bestaan. In de laatste 

paragraaf van dit proefschrift zal uiteindelijk blijken hoe ook de triomferende editeur 

de kennis over de oude teksten met tastbaarheden wilde onderbouwen. In deze laatste 

periode betrof dat overigens niet meer alleen de teksten op zijn schrijftafel, maar soms 

ook de editeur zelf. Zoals de tekstediteur met het licht van de drukpers de dode 

auteurs de onsterfelijkheid gegeven had en zoals hij dat al sinds de Stoke-editie van 

1591 geschonken had, zo moesten de nabijheid van steen en brons nu ook aan 

hemzelf het eeuwige leven schenken. 

 

 

Spiegel historiael, De Vries & Verwijs, eds. (1858-1863) 

Uit het derde deel van dit proefschrift werd duidelijk dat de ontwikkelingen in het  

Nederlandse editievak vaak af te lezen waren uit de editiegeschiedenis van de Spiegel 

historiael, omdat de opeenvolgende edities van die tekst dicht bij de kern stonden van 

een inlandse traditie van historische en taalkundige geleerdheid. Die traditie vond in 

de jaren 1820 aansluiting bij Duitse ideeën over een nationale beoefening van de 

letterkunde, een aansluiting die Leerssen eerder aflas uit de editiegeschiedenis van 

Reinaert de Vos. Omdat ik in dit hoofdstuk in de triomf van dat nationale editeren, het 

resultaat van een Duitse invloed in de Nederlanden, een oude kern van de traditionele, 

antiquarische tekststudies wil aantonen, keer ik nog een keer terug naar de Spiegel 

historiael. Ook in deze laatste periode kreeg die kerntekst van het Nederlandse 

editievak immers aandacht van nationale editeurs. Niet van de minsten trouwens: van 

Matthias de Vries zelf; en met een niet gering resultaat: een eindelijk volledige editie 

van de Spiegel historiael. Ook dit succes van de generatie van de nationale en 

academische editeurs zijn, zoals in deze paragraaf zal blijken, de nerven van 

antiquarische tekstgeleerdheid te zien. 

Maerlant aan de hogeschool 

Ter herinnering: de Nederlandse tekstbezorging had bijna haar tanden stuk gebeten op 

de Spiegel historiael. De eerste gedrukte boeken ervan doken op in 1727, in een tijd 

dat de tekstgeleerden zich nog het vaakst bedienden van de Rijmkroniek van Melis 

Stoke. Stoke kreeg in 1772 een uitgave van de vooral taalkundig geïnteresseerde 

Balthasar Huydecoper, die daarin tegelijk korte metten maakte met de vervalsing van 

Klaas Kolijn. Het was het einde van een tijdperk: Stoke kreeg een (tot 2004) 

definitieve editie en tegelijk werd de meest succesvolle vervalsing uit de Nederlandse 
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filologie ontmaskerd. In het nieuwe tijdperk verschoof de aandacht van de 

Rijmkroniek van Holland naar de Spiegel historiael.  

Nog steeds ter herinnering: ondanks het aanbreken van een nieuw tijdperk, liet 

de Spiegel historiael zich maar moeizaam bezorgen en duurde alles erg lang. De 

fragmentarische editie uit 1727, waarin de boeken die Lodewijk van Velthem 

geschreven had waren uitgegeven door de boekenverzamelaar Isaac Le Long, 

vormden nochtans een wervend voorbeeld van hoe het niet moest. In 1784 vingen 

Clignett en Steenwinkel een editie aan, te beginnen bij de boeken van Maerlant, 

gebruik makend van de expertise die sinds kort verzameld werd in de Maatschappij 

der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Na twee delen en politieke onrust strandden 

zij. Een derde deel werd nog geproduceerd in de nieuwe institutionele omgeving die 

de opeenvolgende nieuwe politieke structuren voor de wetenschap opgezet hadden: 

onder aansporing van Willem Bilderdijk gaf de Tweede Klasse van het Koninklijke 

Instituut de resterende aantekeningen van Steenwinkel uit in 1813. Intussen werkten 

binnen hetzelfde Instituut vader en zoon Van Lennep  en Joast Halbertsma aan de 

editie van het vierde deel. Het werd het laatste werk van het intussen afgeschafte 

Instituut, maar vooral een flop. De poging om beter te doen dan Le Long in 1727 en 

met de nieuwe centrale tekst het werk van Huydecoper uit 1772 te evenaren, toonde 

vooral verdeeldheid in de nieuwe instituten van de filologie. Het was dan ook niet 

moeilijk voor de jonge Jonckbloet om genadeloos te zijn in een Nalezing op het vierde 

deel. Na de afschaffing van het Koninklijk Instituut deed de oudere generatie niets 

meer aan de bezorging van de Spiegel historiael.  

In de derde periode die het voorwerp is van dit deel van het proefschrift, nam 

Jonckbloets vriend Matthias de Vries wél de pen op. Hij schakelde hun beider leerling 

Eelco Verwijs in, nestelde zich in de Leidse Maatschappij en samen bezorgden zij 

vanaf 1858 de Spiegel historiael van Maerlant, ‘met de fragmenten der later 

toegevoegde gedeelten’ van Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem.1 Na bijna 

tachtig jaar pogingen in wisselende contexten, werden de verschillende perkamenten 

van de Spiegel historiael nu voor lange tijd vastgelegd op drie banden papier – in 

1879 nog aangevuld met een vierde deel voor later ontdekte fragmenten door de 

Duitser Ferdinand von Hellwald. Nog in 1997 gold de editie voor mediëvist Frits van 

Oostrom als ‘een van die monumenten van hogeschoolfilologie waartoe, zo lijkt het 

wel, alleen de negentiende eeuw in staat was ze tot stand te brengen’.2 

 Die hedendaagse typering door Van Oostrom vat de ontwikkelingen uit het 

vorige hoofdstuk samen. De vierdelige editie van de Spiegel historiael is inderdaad 

het grote succes van de filologie die zich rond het midden van de negentiende eeuw 

aan de hogescholen vestigde. Dat was grotendeels te danken aan het groeiende 

                                                 
1 Verwijs, de Vries en von Hellwald, Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael, met de fragmenten der 
later toegevoegde gedeelten, bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem. 
2 van Oostrom, Maerlants wereld, 361. 
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geleerde en editoriale zelfbewustzijn van Jonckbloet. Hij had als student met de 

aantekeningen van Hendrik van Wijn de editie verbeterd die Jan Frans Willems 

gemaakt had van Jan van Heelu’s kroniek en sindsdien zonder ophouden andere 

editeurs bekritiseerd, met de expliciete doelstelling het niveau van de Nederlandse 

editiepraktijk te verhogen. In tijdschriften en open brieven speelde Matthias de Vries 

dat spel mee. Het resultaat daarvan was nu deze editie van de Spiegel historiael, 

waarin hetzelfde zelfbewustzijn van de hogeschoolediteur te vinden is.  

Een hautaine terugblik 

In het vervolg van deze paragraaf zal ik illustreren hoe De Vries en Verwijs in hun 

editie dat academische zelfbewustzijn tentoon spreidden. Eerst zal ik kort ingaan op 

een haast spottende opmerking die de twee academische tekstgeleerden over een 

middeleeuwse leesfout maakten; vervolgens en uitgebreider ook op de 

vakgeschiedenis die de editeurs in hun inleiding schetsten, waaruit blijkt hoe zij hun 

eigen werk situeerden tegenover de vroegere Nederlandse filologie. 

In de inleiding maakten De Vries en Verwijs een schampere opmerking, die 

alleen onder editeurs als zijzelf begrepen kon worden. Kritiek oefenden zij immers 

niet alleen uit op collega’s of voorgangers, maar zonder veel omhaal ook op een van 

de auteurs van de Spiegel historiael. Lodewijk van Velthem, die zich gewaagd had 

aan het vervolg op Maerlant, kon hun kritische toets blijkbaar niet doorstaan. Hij was 

misschien wel een goed chroniqueur, een echte taalliefhebber was hij toch niet: hij 

was een slordige dichter, die te vaak rijmlappen gebruikte, een onzorgvuldig vertaler 

en simpelweg een slechte lezer. De Vries en Verwijs stoorden zich aan een passage 

waarin hij de voorspellingen van Hildegarde van Bingen overnam. Bij de voorspelling 

‘hoe de Keizers van Rome hunne magt zullen verliezen’ schrijft Van Velthem dat 

uiteindelijk eilanden zich van de paus zullen afscheiden. Dit leek de editeurs nonsens. 

Ze controleerden de voorspelling in het Latijnse origineel van Hildegarde en ze 

rapporteren in de inleiding: 

Vruchteloos tobt men zich af om te gissen wat toch die eilanden 
beduiden, die zich van den Paus zullen scheiden. Wat er volgt, geeft 
geen licht; hoe men zoekt of peinst, de eilanden blijven in stikdonkeren 
nacht gehuld. Begeerig slaan wij Hildegarde op, om te zien hoe zij het 
raadsel zal oplossen. Daar lezen wij aldus: ‘Sed postquam imperiale 
sceptrum hoc modo divisum fuerit, nec reparari poterit, tunc etiam 
infula apostolici honoris dividetur.’ O Velthem! daar hebt gij in de 
haast, voor infula, – insula gelezen, en de pauselijke driekroon bij 
ongeluk in een eiland, neen, in meer dan één eiland herschapen! Maar 
de tijd ontbrak u zeker, om den fraaijen zin te overwegen, die uit die 

 



VAN PERKAMENT NAAR BRONS 361

metamorphose ontstond! Voort maar met uwe vertaling! Wat deerde 
het u, of wij vitters der 19de eeuw u al dan niet zouden verstaan?3 

De editeurs kwamen hier een fout van Van Velthem op het spoor, in zijn vertaling van 

de verzen van Hildegard. Met nauwelijks onderdrukt gegrinnik weten ze de fout aan 

haastwerk, waardoor zij zich, als academische editeurs – noem ze muggenzifters – 

niet zouden laten misleiden.  

Want de grinnik van De Vries en Verwijs was er een uit de hoogte, een hoogte 

waarop zij zich als wetenschappelijke editeurs meenden te bevinden. Ze wezen Van 

Velthem terecht voor zijn s/f-verwisseling en vonden ook dat dat zo moest gebeuren. 

Het was immers de taak van een kritische editeur:  

De toekomstige bewerker eener kritische uitgave van Velthem moge 
dit voorbeeld tot behoedzaamheid aanmanen. Hij mag niet volstaan 
met den tekst te emenderen, hij moet tevens den schrijver corrigeren, 
althans de feilen aanwijzen en verklaren, die zijn werk maar al te veel 
ontsieren.4  

Zelf hadden zij nu nog geen kritische editie gemaakt, maar wie dat in de toekomst zou 

doen zou niet alleen moeten kiezen tussen de verschillende versies die bij het 

kopiëren van de handschriften ontstaan zijn, om zo een verondersteld oorspronkelijke 

tekst van de auteur te reconstrueren – kortweg het emenderen; maar hij zou zelfs naar 

eigen inzicht de geëmendeerde tekst moeten verbeteren en zo de tekst nog correcter 

maken dan hij ooit geweest was. De lacherige bespreking van deze ene correctie bij 

Van Velthem was dus eigenlijk een serieuze methodische wegwijzer voor een 

kritische teksteditie. In 1863 speelden editeurs dus met de voorspellingen van 

Hildegarde in de vertaling van Van Velthem, om het eigenlijk over de methode van 

hun eigen vak te hebben. Het verschil met Jan Frans Willems, die in de jaren 1830 

met dezelfde verzen een heel koninkrijk in een revolutionaire tijd adresseerde, is 

groot. De Vries en Verwijs hadden het enkel over zichzelf, over de methode van hun 

succesvolle academische vak en over de hoogten die dat vak intussen bereikt had. 

Uitvoeriger dan in deze cynische opmerking over een leesfout van rond 1300, 

zetten De Vries en Verwijs hun academische zelfbewustzijn uiteen in de korte 

vakgeschiedenis waarmee zij de inleiding op hun editie begonnen. Hun vak had in 

zijn ontwikkeling, zo bleek uit hun overzicht, alleen verbeteringen gekend. Op drie 

bladzijden schetsen zij de voorgeschiedenis van hun Maerlanteditie in evenveel 

                                                 
3 M. de Vries en E. Verwijs, Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael, met de fragmenten der later 
toegevoegde gedeelten, bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem, van wege de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven, 4 dln., dl. 1 (Leiden: E.J. Brill, 
1863), lxxxix. ‘Infula’ en ‘insula’ staan in het origineel in gotische letter. De ‘vitters der 19de eeuw’ 
kregen een antwoord op hun vraag van De Vries’ andere leerling en Verwijs’ nauwe samenwerker voor 
het Middelnederlands Woordenboek, bovendien in het orgaan bij uitstek van de geëmancipeerde taal- 
en letterkunde van het Nederlands: J. Verdam, ‘Velthem’s episoden uit Hildegardis’, Tijdschrift  voor 
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 1 (1881) 281-297, 281-297. 
4 de Vries en Verwijs, Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael, lxxxix. 
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referentiekaders en het succes van hun eigen tijd. De eerste twee zijn kaders die ik in 

de vorige hoofdstukken al besprak: ten eerste het licht dat zij als editeurs bij de dode 

Maerlant brachten en ten tweede de nationalisering en academisering van het 

editievak, die zij zelf meegemaakt hadden. Het derde kader is dat van de nabloei van 

het academische editeren, dat hierna nog aan bod zal komen. Omdat deze korte 

vakgeschiedenis onomwonden toont dat De Vries en Verwijs zich bewust waren van 

de bereikte successen, citeer ik er uitvoerig uit. 

Het licht van de editeur 

In een eerste kader van hun vakgeschiedenis schreven De Vries en Verwijs zich 

zonder terughoudendheid in. Het was het aloude kader waarin het werk van de editeur 

zijn belang kreeg. Ze verantwoordden hun editie van Maerlant op de meest gangbare 

manier, die van de zo kwaliteitsvolle maar door vergetelheid of tekstbederf bedreigde 

auteur. Want Maerlant bleef, zoals in de vorige eeuwen, een belangrijke auteur, in 

meerdere opzichten:  

waarlijk, zijne talrijke geschriften – gezwegen nog van hun 
onschatbaar belang voor de taalkunde – zijn eene zoo overvloedige 
bron voor de kennis van zijnen leeftijd; zoo vol van bijzonderheden en 
opmerkingen, die licht verspreiden over het geheele veld onzer oude 
literatuur; zoo onmisbaar voor de beantwoording van tallooze vragen 
op het gebied der letterkundige historie [...]5 

Belangrijk dus voor de oude taalkunde, voor de kennis van de oude didactische 

literatuur, voor de studie van het dertiende- en veertiende-eeuwse Vlaanderen, 

belangrijk voor zowel de taal als de geschiedenis – voor de filologie kortom, in de 

oude betekenis van het woord. Dat verplichtte de filologen. Maerlants werken waren 

zo onmisbaar ‘[...] dat zij wel in de eerste plaats door den druk bekend gemaakt en 

met zorg bewerkt verdienden te worden’.6 Editeurs brachten, zoals zij ook rond 1600 

al deden, het licht van de drukpers bij de belangrijkste van de dode auteurs.  

Sindsdien hadden editeurs hier en daar een klacht over hun moeizame werk 

laten vallen, en ook voor Matthias de Vries en Verwijs was het een last. Maar, 

opnieuw als velen voor hen, wisten zij zich gesteund door de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde in Leiden, ‘altijd volijverig waar het de bevordering der 

vaderlandsche wetenschap geldt’, die hun ‘krachtig de behulpzame hand’ en 

‘onbekrompen bijstand op stoffelijk gebied’ bood. ‘Thans, nu wij – na een waarlijk 

niet geringen arbeid van zeven jaren, doch door eendragtige zamenwerking verzoet – 

onze taak voorspoedig ten einde hebben gebragt, zij vóór alles aan de geëerde 

Maatschappij het offer onzer erkentelijkheid aangeboden.’7 De editeurs bekleedden 

                                                 
5 Ibidem, i. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, iii. 
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zich met een vleug heroïek: een zevenjarig werk van ontsluiten was nu dankzij de 

Maatschappij en tot nut van de filologie voltooid. De Vries en Verwijs haalden die 

heroïek bij al hun voorgangers in het vak. 

De wetenschappelijke en nationale tekstbezorging 

De Vries en Verwijs zagen hun eigen deugden wel bij editeurs uit de eeuwen voor 

hen, maar dat wilde niet zeggen dat zomaar elke vroegere collega tot hetzelfde 

heldendom behoorde. Er waren immers echte editeurs geweest en andere. Dat blijkt 

uit het tweede kader waarin hun inleiding past, dat van de nieuwe doelen van hun 

generatie en de breuk die zij nog maar kort tevoren in het vakgebied gewenst hadden. 

Het ging om een tweeledige ontwikkeling, zoals die in het vorige hoofdstuk ter sprake 

kwam. Enerzijds was er de nationalisering van de tekstbezorging, die een uitbreiding 

in chronologische zin inhield: de Middeleeuwen moesten vroeger beginnen dan tot 

dan aangenomen werd, om ook de middeleeuwse fictie en vooral de ridderroman te 

kunnen bestuderen. Anderzijds was er een academisering van het vak: de 

tekstbezorging moest een kritische wetenschap zijn die beoefend werd aan 

universiteiten en niet langer door ‘dilettanten’. De Vries en Verwijs spraken daarover 

dezelfde taal als Jonckbloet, respectievelijk hun vriend en leermeester, en zij volgden 

dan ook zijn historisch-geografische schema. Het editeren was volgens dat schema 

een wetenschappelijke praktijk geworden naar Duits en afgeleid Vlaams voorbeeld en 

het was volgens de vereiste van die voorbeelden dat zij nu hun editie van Maerlant 

aanpakten: 

Sedert, nu vijf en twintig jaar geleden, de roepstem van Jacob Grimm, 
van Hoffmann von Fallersleben en Mone in Nederland gehoor vond, 
en eerst in België, vervolgens ook in ons vaderland, de te lang 
verwaarloosde beoefening onzer middeleeuwsche taal en letteren met 
lust en ijver werd aangevangen, heeft men aanstonds ingezien, dat eene 
volledige en degelijke uitgave der werken van Jacob van Maerlant eene 
der dringendste behoeften was voor den opbouw der jeugdige 
wetenschap.8 

De middeleeuwse taal- en letterkunde was dus een jonge wetenschap geworden en 

had nood aan serieuze Maerlantedities, volgens haar nieuwe, wetenschappelijke 

normen.  

De verwetenschappelijking van de middeleeuwse taal- en letterkunde naar 

Duits voorbeeld had twee zaken tot gevolg: ten eerste moest de waarde van het 

editiewerk van voorgangers duidelijk en kritisch beoordeeld worden en ten tweede 

kreeg Maerlant een andere plaats in de Nederlandse literatuurgeschiedenis – en in 

beide opzichten spraken De Vries en Verwijs als Jonckbloet. Wat het laatste betreft: 

Maerlant was voor hen niet langer het begin van de Nederlandse literatuurbloei, maar 
                                                 
8 Ibidem, i. 
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hooguit een hervormer. Zoals Jonckbloet al in 1838 bepleit had in zijn bespreking van 

de Ferguut-editie van Visscher en sindsdien vaak herhaald had, zo stelden ook De 

Vries en Verwijs dat de ridderepiek ‘op zich zelve belangrijker’ was en ‘ruimer 

aesthetisch kunstgenot’ schonk dan de ‘didactische school’ en dat Maerlant enkel 

daarvan de ‘stichter’ was en ‘den wakkeren kampvechter voor het geestelijk welzijn 

der Vlaamsche burgerij’.9 En ze waren formeel:  

Moge hij al niet in den eigenlijken zin den eernaam verdienen van 
“Vader der Dietsche dichtren algader,” waarmede de ingenomenheid 
zijner volgelingen hem al te ligtvaardig begroette, als hervormer der 
Nederlandsche letterkunde blijft hij toch altijd eene hoofdfiguur in het 
tafereel harer geschiedenis.10 

Maerlants belang was met andere woorden meer literair-historisch dan literair-

esthetisch geworden, meer geleerd dan genietbaar, en daarom misschien ook minder 

nationaal. Niettemin bleef Maerlant – zoals in het eerste kader bleek – het licht van 

een editie waard. 

 Het geografisch-historische schema van Jonckbloet hield niet alleen nieuwe 

aandacht voor het nationale vuur in de ridderepiek in, maar ook dat de jonge editeurs 

met zelfverzekerdheid de kritiek op hun voorgangers niet spaarden. Dat geldt ook 

voor Matthias de Vries en Verwijs. De Spiegel historiael was inderdaad al eerder door 

editeurs onder handen genomen, die net als zij het Amsterdamse handschrift 

gebruikten, maar nooit volledig of goed: ‘slechts twee derde gedeelten van dat 

handschrift waren in vroegere jaren gedrukt; maar het gedrukte was voor de 

hedendaagsche eischen der wetenschap volstrekt onbruikbaar’. 11  De breuk met 

vroegere collega’s is duidelijk: Clignett en Steenwinkel verrichtten in 1784-1785 

‘voor hunnen tijd een verdienstelijke arbeid’ en het werk van Steenwinkel, dat 

Bilderdijk in naam van het Koninklijk Instituut in 1812 bezorgde, ‘stond in 

naauwkeurigheid en degelijkheid bij de twee eerste deelen achter, maar voldeed 

niettemin voor die dagen aan de bestaande behoefte’.12 Voor de doden waren zij nog 

mild, met een soort historische verontschuldiging, voor hun nog levende collega’s 

veel minder. De verantwoording voor hun harde oordeel was net zo historisch: de 

tijden waren veranderd en, vooral, wetenschappelijker geworden, zodat ‘de maatstaf 

van beoordeeling een geheel andere dan vroeger’ geworden was.13 Van Lennep senior 

noch Van Lennep junior werden genoemd, maar hun werk kreeg ervan langs: 

Wel verre van boven de vroegere deelen uit te munten, als een getuige 
van den vooruitgang der wetenschap, staat het vierde deel van den 

                                                 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, ii. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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Spiegel in ieder opzigt op lager peil dan het werk van Clignett en 
Steenwinkel. Een uiterst slordige afdruk van het slordige handschrift; 
vergissingen en dwalingen zonder tal of maat op schier elke bladzijde; 
eene interpunctie die doorgaande bewijst dat men de bedoeling van den 
schrijver in de verte niet begreep; gemis van alle nasporing en 
vergelijking ter verklaring of zuivering van den tekst; volslagen gebrek 
aan kritiek, of, waar die nu en dan eens wordt aangewend, de poging 
slechts strekkende om de verwarring te vergrooten; hier en daar eene 
enkele uitlegging, maar die altijd de meest naïve onkunde der oude taal 
verraadt: ziedaar de sprekendste karaktertrekken van een boek, dat in 
de gansche geschiedenis der oude school alleen in de uitgave van den 
Ferguut zijne wedergade vindt, en – het moet eens voor al 
onbewimpeld uitgesproken – aan de nagedachtenis van het geleerde 
ligchaam, met welks naam het prijkte, tot onuitwischbare blaam 
verstrekt.14 

De vrees die Halbertsma geuit had bij de verlate publicatie van zijn aantekeningen bij 

het vierde deel van de Spiegel historiael was uitgekomen: het Koninklijk Instituut 

werd na tien jaar nog steeds herinnerd omwille van de mislukte editie van Maerlant. 

De editeurs hadden, hun plicht niet getrouw, de moeilijkheden in de tekst niet verlicht 

en soms zelf vergroot. Hun vakgenoten leken sinds Jonckbloets kritische Nalezing uit 

1838 niets geleerd te hebben,15 ook al was de vooruitgang in hun ogen onmiskenbaar 

geweest.  

De kennis onzer oude taal was met vaste schreden voorwaarts gegaan; 
tekstkritiek en grondige vergelijking van alle beschikbare bronnen, 
waarover zich eertijds bij het uitgeven onzer oude schrijvers niemand 
buiten Huydecoper bekommerd had, was nu een verpligtende eisch 
geworden; het dartele spel der liefhebberij, in één woord, had plaats 
gemaakt voor het ernstige onderzoek eener zich zelve bewuste en 
vooruitstrevende wetenschap. Daardoor waren, toen het vierde deel 
van den Spiegel Historiael verscheen, de drie eerste deelen reeds 
verouderd.16 

Dit ‘bedroevende onderwerp’ van de vroegere Maerlantedities leerde dat er vóór ‘Dr. 

Jonckbloet’ slechte editeurs waren geweest, de liefhebbers, maar ook dat zij nu plaats 

hadden moeten ruimen voor de beoefenaars van een zelfbewuste en vooruitstrevende 

wetenschap.17 

De inzet van dit alles, van de kritiek op de vroegere Maerlantediteurs, de 

vakinhoudelijke profilering van de nieuwe editeurs en hun nuancering van het 

literatuurhistorisch verhaal, was groot – zoals ook al bleek uit het vorige hoofdstuk. 

                                                 
14 Ibidem. 
15 Ze vermelden de kritiek van Jonckbloet expliciet: ‘De Nalezing van Dr. Jonckbloet heeft het harde 
vonnis, dat wij hier vellen, met tal van bewijzen gestaafd, maar zeker van de overvloedige stof niet de 
helft aangeroerd.’ (Ibidem ). 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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De toestand waarin de bezorging van de Spiegel historiael zich bevond was immers 

een meer dan geleerde zaak: 

De drie eerste deelen voor onzen tijd niet meer bruikbaar, het vierde 
van den aanvang af meer dan onbruikbaar, al het overige nog 
ongedrukt: in dien toestand kon Maerlant’s hoofdwerk niet blijven! 
Dat gedoogde het belang der wetenschap, dat duldde de eer onzer natie 
niet.18 

Het was geen zaak van de wetenschap alleen, maar wel van de natie. Ook hierin 

echoot Jonckbloets agenda: het bezorgen van oude teksten is op zich niet genoeg, de 

natie verdient het om goede edities te zien. Aan filologie doen op zich was niet de 

natie dienen, er moest op een goede, liefst op een academische manier aan filologie 

gedaan worden. Een juist begrip van nationale tekstbezorging was de achterliggende 

drijfveer voor de institutionele naijver tussen de Tweede Klasse en de Maatschappij 

der Nederlandsche Letterkunde en voor het academische generatieconflict tussen 

Oude en Nieuwe School. 

Kortom, die nieuwe geest van goede, tegelijk nationale en academische 

filologie bracht nu deze editie van de Spiegel historiael voort. Ze was ondernomen, 

zoals al vermeld, met de hulp van de oude Leidse Maatschappij. Daarmee bewezen 

De Vries en Verwijs naar eigen zeggen dat ‘de Noord-Nederlanders, niet minder dan 

hunne Zuidelijke broeders, de taal en letteren van het voorgeslacht in eere weten te 

houden’.19 Want in het Zuiden waren intussen ‘door de zorg der verlichte Belgische 

Regering en in naam der Koninklijke Academie van Wetenschappen te Brussel’ al 

meerdere werken van Maerlant bezorgd: 20  Jan-Hendrik Bormans (de Limburgse 

filoloog met een leerstoel in Luik) zijn Der naturen bloeme in 1852, Jan-Baptist 

David (de Leuvense kanunnik-hoogleraar) zijn Rijmbijbel vanaf 1858 en Ferdinand 

Augustijn Snellaert (de Gentenaar die het werk van Willems voltooide) zijn 

Alexander vanaf 1860. 21  Tegenover deze buitenlandse filologische oogst, met 

institutionele ondersteuning, konden De Vries en Verwijs naar hun gevoelen niet 

achterblijven. Dus ondernamen ze, opnieuw in hun ogen naar het Duitse en afgeleide 

Zuid-Nederlandse voorbeeld, het editiewerk binnen de door Jonckbloet uitgezette 

nationaal-academische bakens. 

                                                 
18 Ibidem, ii-iii. 
19 Ibidem, iii. 
20 Ibidem, i-ii. 
21 J.H. Bormans, Der naturen Bloeme, van Jacob van Maerlant, met inleiding, varianten van 
handschriften, aenteekeningen en glossarium, op gezag van het Gouvernement voor de eerste mael 
uitgegeven (Brussel, 1852); David, Rymbybel van Jacob van Maerlant en F. A. Snellaert, Alexanders 
Geesten van Jacob van Maerlant, met inleiding, varianten van HSS., aanteekeningen en glossarium, op 
gezag van het Staatsbestuur en in naam der K. Akademie van Wetenschappen enz. voor de eerste maal 
uitgeg. door F. A. Snellaert. Met facsim., 2 dln. (Brussel: Hayez, 1860-1861). 
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Bouwstoffen 

De tijd was er ook naar: ‘Eindelijk is, nu in het laatste tiental jaren, eene hoogere 

geestdrift voor onzen Maerlant ontwaakt, wiens gedachtenis het dankbare nageslacht 

niet alleen door een standbeeld huldigde, maar ook door een nog waardiger 

gedenkteeken, de zorgvuldige uitgave zijner beste geschriften, verheerlijkte.’22 Dit is 

het derde kader waarin Matthias de Vries en Verwijs hun Spiegel-editie 

verantwoordden: zij zagen een geestdrift voor de oude Maerlant ontstaan, een 

geestdrift die zich op twee manieren uitte: in de uiteenlopende producten van de 

genoemde filologische verwetenschappelijking (waarvan de teksteditie er maar één 

was) en in een bredere literair-historistische cultuur. De twee ontwikkelingen wilden 

beide het verleden eren en dat deed elk van de twee met de bouwstoffen die bij hem 

paste. 

De Vries en Verwijs stelden de wetenschappelijke en de historistische 

cultuuruiting expliciet naast elkaar: hun wetenschappelijke uitgave van Maerlants 

moest het als teken van eerbetoon opnemen tegen een stenen standbeeld. In hun ogen 

was het papieren schrijversmonument dat zij en anderen maakten, de herinnering aan 

Maerlant zelfs waardiger dan het in 1860 onthulde stenen standbeeld op de markt in 

Damme, bij Brugge. Verdam en Jonckbloet waren zelf ook bij de onthulling aanwezig 

geweest en De Vries mocht als laatste, net voor het doek van de stenen Maerlant 

getrokken zou worden, het woord nemen. De academische editeur nam zonder 

schroom aan de sokkel van het schrijversstandbeeld mee de huldigingen in 

ontvangst. 23  Het zelfbewustzijn van de academische editeur bereikte hiermee een 

hoogtepunt. Dit was eindelijk de triomf van de editeur. In een gebaar van geestelijke 

gulheid was hij in 1591 begonnen het licht van het eeuwige leven te schenken aan 

gestorven auteurs; nu werd hij aan de voet van de vereeuwigde beeltenis van die 

auteur mee gelauwerd. 

Terwijl de ogen van het publiek op hem gericht waren, hield Matthias de Vries 

echter de blik op verdere horizonten, die van wetenschappelijke vooruitgang. Het 

bezorgen van de Spiegel historiael was voor hem en Verwijs eigenlijk slechts een 

‘verpligting, de schuld af te doen van een te lang gepleegd verzuim’. 24  Het had 

natuurlijk wel zijn nut: de editeurs hadden ‘grondig onderzoek’ kunnen verrichten 

naar de ‘meest betwiste punten’ die in het literatuurhistorische werk van ‘onzen 

Jonckbloet’ en in biografische schetsen van Maerlant gerezen waren.25 De Vries en 

Verwijs bleven evenwel niet bij die punten stilstaan. Zij konden nu ‘veel van hetgeen 

tot dusverre duister was en tot talrijke vragen en bedenkingen aanleiding gaf, hier 

kunnen voordragen met eene mate van zekerheid, die geen redelijken twijfel meer 

                                                 
22 de Vries en Verwijs, Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael, i 
23 Voor een beschrijving van de feestelijkheden in Damme, zie van Oostrom, Maerlants wereld, 389-
406. 
24 de Vries en Verwijs, Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael, ii. 
25 Ibidem, iii. 
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gedoogt’.26 Er was dus sprake van wetenschappelijke vooruitgang. Dus ‘mag men 

thans de tijd gekomen achten, dat een bevoegd letterkundige eenmaal de taak ter hand 

neme, eene volledige en zamenhangende monographie aan Maerlant te wijden’.27 En 

het was enkel in dienst daarvan dat deze editie haar nut zou bewijzen. De teksteditie 

was er  niet langer om haars wille, maar als stap in de wetenschappelijke vooruitgang, 

die moest resulteren in een monografie, of – zoals hierna zal blijken – in 

literatuurgeschiedenissen, grammatica’s of een woordenboek.  

Dit derde, triomfalistische kader, waarin van de wetenschappelijke 

tekstbezorging grote vooruitgang verwacht werd en dat zich tegelijk breed 

manifesteerde in de historische cultuur, bood De Vries en Verwijs de verwachtingen 

die zij voor hun Spiegeleditie koesterden:  

Zoo doende hopen wij den toekomstigen biograaf van onzen dichter 
nieuwe en bruikbare bouwstoffen aan te bieden voor het optrekken van 
een waardig literarisch gedenkteeken, hoedanig onze letterkunde – nu 
de voorarbeid zoo goed als voltooid is – niet langer verzuimen mag 
voor Vader Maerlant te stichten.28  

Editeurs genoten dus wel publieke erkenning, maar hun werk was slechts 

voorbereidend, dienstbaar voor bijvoorbeeld een biograaf.29 Hadden editeurs ooit licht 

in het stof der eeuwen gebracht, dan waren zij nu slechts leveranciers van brandstof 

voor dat licht. Brandstof, of volgens een nieuwe beeldspraak: bouwstoffen voor de 

wetenschap. 

Uit die beeldspraak blijkt de blijvende fascinatie van de editeurs voor de 

materiële wereld, die aan het eind van dit hoofdstuk nog aan bod zal komen. Tegelijk 

spraken er ook de grotere ambities uit, een aanzet tot grotere ondernemingen die de 

editeurs aan de universiteit zouden starten en waarvoor zij de bezorgde teksten 

inderdaad als bouwstoffen zouden gebruiken. Die grotere ondernemingen zijn het 

onderwerp van de volgende paragraaf.  

 

 

                                                 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Maerlants laat-twintigste-eeuwse biograaf Van Oostrom beantwoordde deze bescheidenheid van de 
editeurs De Vries en Verwijs in hetzelfde metaforische register, door niet zijn eigen werk, de 
intellectuele en cultuurhistorische biografie Maerlants wereld, een ‘gedenkteeken’ te noemen, maar 
net, zoals hierboven aangehaald, net het editiewerk van De Vries en Verwijs een monument te noemen 
(van Oostrom, Maerlants wereld, 361). 
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Van tekst naar woord en van tekst naar ziel 

De disciplinescheiding tussen lexicografie en nationale geschiedschrijving 

(1849-1860) 

De Vries en Verwijs meenden dat hun editie van de Spiegel historiael de bouwstoffen 

leverde voor een papieren monument en ook dat hun werk zich kon meten met het 

stenen standbeeld in Damme. Dat zelfvertrouwen was het gevolg van een tiental jaren 

academisering en nationalisering van het editievak. Jonckbloet had, eerst in en buiten 

de Vereeniging en later als hoogleraar, het nationale belang van de nauwkeurigheid 

gevestigd, zoals bleek in het vorige hoofdstuk. Voor Jonckbloet waren literaire 

tekstedities een zaak van de natie en haar ziel. Die school in haar oudste literatuur, de 

ridderepiek, en moest op een kritische manier bestudeerd worden, liefst door 

academici. Hij zocht dus een nationale ziel in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, 

zoals hij Duitse filologen, zoals F.J. Mone in zijn Übersicht der niederländischen 

Volks-Literatur älterer Zeit (1838), ook had zien doen. Op twee manieren verschilde 

zijn omgang met de literatuurgeschiedenis fundamenteel van de oudste editeurs. 

Jonckbloet zocht enerzijds in ridderverhalen nationale karaktertrekken en bevroeg dus 

op een abstracter niveau de oude verhalen dan antiquarische editeurs hadden gedaan: 

antiquaren als Petrus Scriverius en Frans van Mieris hadden in de oude perkamenten 

slechts exempelen gezocht. Daarom was het anderzijds niet genoeg om hun werk 

zomaar voort te zetten, zoals Willem Bilderdijk dat deed, dat moest met meer 

wetenschappelijk sérieux en met meer kritische discussie gedaan worden. De natie 

dienen school met andere woorden niet meer enkel in het bestuderen van de eigen taal 

en het eigen verleden, of het nu om dertiende-eeuwse teksten of oudere ging, maar 

voortaan ook in het goéd bestuderen ervan. Het resultaat van deze kwalitatieve 

nauwkeurigheid in het belang van de natie waren Jonckbloets edities van 

ridderromans en De Vries’ plannen voor woordenboeken. Met de expliciet nationale 

doelstellingen van hun academische werk, maten de editeurs zich inderdaad een 

vroeger onbekend aanzien aan,  een van kritische nauwgezetheid, beoefend aan de 

universiteit. Dat aanzien werd de triomf van de nationale editeur.  

Maar er ging ook wat verloren. In deze paragraaf schets ik hoe door de 

nationale ambities van de editeurs een verdeeldheid die het het editievak altijd al in 

zich had gedragen, duidelijk werd en hoe het vak uiteindelijk zijn eigen 

verantwoording verloor, om op te gaan in buurdisciplines die zich wél academisch 

konden vestigen. 

De verdeeldheid die altijd min of meer verborgen aanwezig was geweest is 

hierboven al vaak genoemd. Het gaat om de dubbele verantwoording van tekstedities 

die altijd aangehaald werd, al sinds de Stoke-editie uit 1591: tekstedities waren er 

voor de studie van de taal én van de geschiedenis. Die dubbele verantwoording had 

het leven gegeven aan twee nauw verweven bloedlijnen van tekstedities: een van 
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middeleeuwse kronieken, die vooral omwille van de historische exempels bestudeerd 

werden, en een van zeventiende-eeuwse dichters, die moesten tonen hoe de 

Nederlandse taal goed gebruikt werd. In het laatste kwart van de achttiende eeuw 

waren beide lijnen weer samengekomen in de eerste editie van Maerlants Spiegel 

historiael, waarin opnieuw de dubbele doelstelling van heldere geschiedverhalen en 

zuivere taalvoorbeelden opdook. Deze parallelle doelen waren door de Duitse 

filologen, maar ook in Vlaanderen en later in Nederland, grondig aaneengesmeed 

door van de tekstbezorging een nationale onderneming te maken. De natie werd de 

taal werd de geschiedenis. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat die 

aaneengesmede doelen ook in de oprichtingsteksten van de Vereeniging ter 

bevordering der oude Nederlandsche letterkunde nogmaals  herhaald waren. 

Nu, aan de academie, wreekte die meervoudigheid van de editie-onderneming 

zich. Haar meest succesvolle beoefenaars maakten een keuze tussen de studie van de 

geschiedenis en de studie van de taal. Dat gebeurde misschien omdat het concrete 

werk van de editeur op zich niet aan de verwachtingen van het nieuwe, nationale 

aanzien kon voldoen: de epische voetnoten die Willems in 1836 gemaakt had waren 

nog steeds paradoxaal in de te makkelijke sprong die zij maakten van historische of 

taalkundige verklaringen naar de epische ziel van de natie. Ook Jonckbloet en De 

Vries kenden een nationaal belang toe aan hun annotaties, maar dat verband tussen het 

kleine, geleerde werk, en het grote kader van de natie was niet altijd even 

vanzelfsprekend. Daartussen was er ruimte voor meer omvattende, interpretatieve 

disciplines, die zich net bezighielden met het kaderen van individuele teksten – met 

editoriale noten – in grotere gehelen. Die disciplines liggen voor de hand: voor de 

historische verantwoording de vaderlandse geschiedenis, voor de taalkundige de 

uiterlijke welsprekendheid. Het verbaast dan ook niet dat Jonckbloet en Matthias de 

Vries net in die bestaande disciplines hun leerstoel verwierven, en niét in onbestaande 

als de tekstbezorging, de nauwkeurigheid of annotatiekunde, zelfs niet in de 

literatuurgeschiedenis. Om redenen die zowel inhoudelijk als institutioneel waren 

werd het editievak na de nationaal-wetenschappelijke triomf dus dienstbaar gemaakt 

aan oudere disciplines, waaruit het ooit, in de tijd van hoogleraren als Lipsius en 

Boxhorn, ontstaan was. 

 

De herintrede van het editievak in zijn nationaal-wetenschappelijke vorm aan de 

universiteiten betekende voor Matthias de Vries en Jonckbloet dus een keuze tussen 

disciplines. In het vorige hoofdstuk werd hun beider keuze al duidelijk: De Vries 

richtte zich meer op het oude woord dan op de oude tekst en gaf de Nederlandse 

lexicografie een nieuwe vorm; Jonckbloet wilde in de oude teksten vooral de oude 

gewoonten van het Nederlandse volk vinden en probeerde zich tot de vaderlandse 

geschiedenis te bekeren. 
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 Zowel de vaderlandse geschiedenis als de taalkunde, de twee opties die voor 

hen open lagen, waren even beloftevol, zo leerden eens te meer de buitenlandse 

voorbeelden, maar ook binnenlandse. Op het Germanistencongres van 1846 in 

Frankfurt, waar De Vries en Jonckbloet samen met Halbertsma aanwezig waren, werd 

bijvoorbeeld een groot Duits woordenboek als doel voor de taalstudie gesteld en de 

Grimms zetten zich aan het werk. Ook de studie van de geschiedenis kon grootse 

resultaten opleveren, zoals in Duitsland (Monumenta Germaniae historica en L. von 

Ranke) bewezen was, maar ook in België: daar verschenen nationale, soms haast 

epische geschiedverhalen, bijvoorbeeld van editeur en Commission-lid Joseph Kervyn 

de Lettenhove (Histoire de Flandre, 1847-1850), van editeur en hoogleraar J.B. David 

in Leuven (Vaderlandsche historie, 1842) of van romancier Hendrik Conscience 

(Geschiedenis van België, 1845).30 De Vlaamse zaak zou in België overigens alleen 

maar voor meer aandacht voor nationale geschiedenissen en bronuitgaven zorgen, 

zoals Van Velthems relaas van de Guldensporenslag.31 Hier gold opnieuw dat ook in 

Nederland zelf de voorbeelden beschikbaar waren: de rijksarchivaris (en latere 

politicus) Guillaume Groen van Prinsterer begon zijn historische werk met een editie 

van de brieven van de Oranjes,32 Reinier Cornelis Bakhuizen van de Brink zette zich 

ook aan de tekstbezorging, al zou hij nooit tot een echte geschiedenis komen.33 Eerder 

was van Bilderdijk wel zijn Geschiedenis des vaderlands verschenen,34 maar daar zal 

Jonckbloet slechts met tegenzin naar gekeken hebben.  

Waren Jonckbloet en Matthias de Vries even succesvol in hun ruimere 

vakgebieden? In zijn Groningse oratie leek de laatstgenoemde zich als opvolger van 

Lulofs toe te zullen leggen op de welsprekendheid en de taalbeheersing.35 Maar dat 

was niet zijn echte keuze. Op het Frankfurtse Germanistencongres van 1846 had hij 

immers al zijn plannen voor een Middelnederlands woordenboek aangekondigd, en in 

1850 werd er op het tweede Taal- en Letterkundige Congres in Amsterdam beslist aan 

een Woordenboek der Nederlandsche taal te beginnen. De Vries nam vanaf 1851, 

samen met Te Winkel (nadat de Maatschappijbibliothecaris Van den Bergh en de 

Leuvense kanunnik-hoogleraar J.B. David zich hadden teruggetrokken) en na een 

bezoek aan Grimm in Berlijn, de lexicologische arbeid voor dat laatste woordenboek 

                                                 
30 Voor een ruime schets, zie De Schryver, Historiografie, 317-318 en Anton van der Lem, ‘Het 
nationale epos. Geschiedenis in één greep’, in: J. Tollebeek, T. Verschaffel, en L.H.M. Wessels (red.) 
De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 (Hilversum: Verloren, 2002) dl. 1, 
177-196, met name 177-183. 
31 Vergelijk met Rock, ‘Literary Monuments and Editor’s Jokes’. 
32 Jo Tollebeek, ‘De machinerie van de geschiedenis. De uitbouw van een historische infrastructuur in 
Nederland en België’ De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België 
(Amsterdam: Bert Bakker, 1994a) 17-35, 30-31. 
33 Pieter Huistra, ‘R.C. Bakhuizen van den Brink en de moderne geschiedwetenschap. Filologie, 
geschiedenis, archief’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 122 (2009) 334-347. 
34 Het boek is eigenlijk een uitgave van de lessen die hij in Leiden gaf als privaatdocent en als zodanig 
zelf een interessant geval van editiegeschiedenis. 
35 van Driel en Noordegraaf, De Vries en Te Winkel, 65-66. 
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op. 36  Tegelijk bleef hij ook werken aan het Middelnederlandse, waartoe hij veel 

bouwstoffen publiceerde in zijn Proeve van Middelnederlandsche taalzuivering, die 

verscheen vanaf 1856.37  

Jonckbloet werkte kort na zijn benoeming nog aan een veeleer letterkundige 

studie, Over Middennederlandschen versbouw, die overigens ook de vorm had van 

een kritiek op de Luikse hoogleraar Bormans,38 maar al gauw wijdde hij zich aan een 

ruimere literatuurgeschiedenis. Tussen 1851 en 1853 verschenen drie delen van zijn 

Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst. Natuurlijk vond de ridderepiek 

daarin een centrale plaats en won die het ruim van de didactische werken van 

Maerlant en zijn tijdgenoten. Deze middeleeuwse literatuurgeschiedenis bleek slechts 

de aanloop naar een nog groter werk, dat vanaf 1868 zou verschijnen en drie 

herwerkte drukken zou krijgen; de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. In 

beide literatuurgeschiedenissen was het Jonckbloet niet enkel om literaire 

ontwikkelingen te doen. Met name in zijn studie van de ridderepiek was hij ook op 

zoek naar een Nederlandse ziel, die zich – en hierin bleef Jonckbloet trouw aan zijn 

Duitse inspiratie – in de eerste plaats in de taal, en daarom bij uitstek in de literatuur 

uitte. Jonckbloets literatuurgeschiedenis moest een nationale geschiedenis zijn, die net 

omwille van de nationale doelstelling de literatuur als onderwerp nam.39  Intussen 

bleef hij notities en plannen maken voor een uitgebreidere mentaliteitsgeschiedenis 

van het Nederlandse volk in Middeleeuwen, al publiceerde hij uiteindelijk nooit iets 

op historisch vlak.40 Niettemin waren de keuzes duidelijk: Jonckbloet de vaderlandse 

geschiedenis via letterkundige weg, Matthias de Vries de lexicografie. 

Het betekende voor beide heren een afscheid van het editievak, dat met hen zo 

een monding kreeg in steeds meer gescheiden academische disciplines. Voor De Vries 

was dat eerder impliciet en in de loop van de lexicografische arbeid. In zijn editie van 

Der leken spiegel (1844-1848) nam hij nog, in de traditie van het glossarium van veel 

vroegere edities, een ‘Verklarende woordenlijst’ op. Die lijst zou een beginpunt 

vormen voor zijn woordenboek. Meer materiaal verzamelde hij in zijn Proeve van 

Middelnederlandsche taalzuivering, waarin hij oude tekstedities en de 

woordverklaringen daarin onder de loep nam, om ze te corrigeren. De Vries’ studie 

van andere filologen was van dezelfde orde als de editie van Van Wijns voetnoten die 

Jonckbloet en Kroon in 1840 gemaakt hadden. Het is hier dat de glossaria van 

verklaarde woorden, die al eeuwenlang edities afsloten, een lezer vonden. Zijn 

bedoeling was om alle tegenstrijdigheden en verkeerde verklaringen uit de weg te 

ruimen. ‘Om aan al die weifeling, aan al die willekeur, terstond en voor altijd paal en 

                                                 
36 Ibidem, 60 en 85-91 en Mathijsen, ‘Een weinig bezocht museum van de taal’, 56. 
37 van Dalen-Oskam, ‘De idealistische lexicograaf’, 68-69. 
38 W. J. A. Jonckbloet, Over Middennederlandschen epischen versbouw (Amsterdam: P.N. van 
Kampen, 1849a). 
39 Santing, ‘De Middeleeuwen met een Phrygische muts’ en Leerssen, De bronnen van het vaderland, 
85-88. 
40 Moltzer, ‘Levensbericht van Jonckbloet’, 1-70. 

 



VAN PERKAMENT NAAR BRONS 373

perk te stellen, daartoe is een welbewerkt Woordenboek het eenige, maar ook 

afdoende middel’.41 Matthias de Vries waagde hier dus, na decennialange pogingen 

van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en de Tweede Klasse, de stap 

van tekstedities naar een historisch woordenboek.  

Jonckbloet was duidelijker in zijn afscheid. In de tweede druk van de editie 

van Beatrijs van 1859 nam hij een open brief aan zijn wapenbroeder op. De stemming 

erin is plechtig en die van een afscheid. Jonckbloet dankt Matthias de Vries voor de 

hulp van de voorbije jaren en voor zijn vriendschap: 

Ik voel mij gedrongen daarvan openlijk getuigenis af te leggen. [...] Ik 
doe het te eer, omdat ik niet weet of zich daartoe immer de gelegenheid 
weder zal opdoen; want het is waarschijnlijk de laatste maal dat ik de 
uitgave van een middennederlandsch gedicht bezorg.42 

Jonckbloet licht daarna meteen toe wat hij voortaan dan wel zal doen:  

Gij weet welken loop mijne studiën genomen hebben: Gij weet hoe 
van lieverlede bij mij het litteraire streven meer eene historische 
richting heeft gekregen.43 

Het is de geschiedschrijving die hem sinds een twaalftal jaren bezighoudt, sinds bij 

hem het inzicht rijpte ‘dat de behoefte aan eene nieuwe Geschiedenis des Vaderlands 

groot was’, een werk waaraan hij zich nu zal wagen.44 

En daar nu dit werk al den tijd en al de krachten zal vorderen die mijne 
ambtsbezigheden mij laten, kunt gij begrijpen, dat er voor de uitgave 
van taalmonumenten, voor omvangrijke litteraire studie, die zeer veel 
tijd kost, geene ruimte meer is.45 

Het is ten slotte met een tevreden terugblik, die intussen vertrouwd klinkt, dat hij echt 

afscheid neemt: 

Ik kan dit terrein verlaten met een gerust geweten en niet zonder eenige 
zelfvoldoening. Het heeft sedert wij het tamelijk braak vonden al 
eenige verandering, en ik durf zeggen verbetering ondergaan. De 
liefhebberij is in wetenschappelijke studie veranderd; het kinderlijk 
opvijzelen van berijmde kronijken heeft plaats gemaakt voor 
waardering van poëzie. Tot die verandering heb ik mede helpen 
opwekken: de verdere ontginning kan aan andere handen worden 
overgelaten.46 

                                                 
41 De Vries, Proeve van Middelnederlandsche taalzuivering (1856), vi, geciteerd in van Dalen-Oskam, 
‘De idealistische lexicograaf’, 69. 
42 Jonckbloet, Beatrijs en Carel ende Elegast, z.p.. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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Jonckbloet schreef dus onomwonden en publiekelijk aan Matthias de Vries dat hij 

voortaan het bezorgen van teksten, hoe verdienstelijk hij zichzelf ook vond op dat 

vlak, aan anderen zal overlaten, om zich aan de vaderlandse geschiedenis te kunnen 

wijden. Nog voor het 1860 was namen de twee vrienden, die van de tekstbezorging 

een academische bezigheid gemaakt hadden, afscheid van het werk van eeuwen. 

 

 

De gewoonten van de antiquaar 

De eeuwen hadden zich intussen echter genesteld in hardnekkige gewoonten. De 

editeur vierde zijn triomf aan de academie rond 1850 maar zijn werk loste op in 

grotere geleerde ondernemingen als nationale geschiedenissen en woordenboeken. 

Door triomf, de aanloop daartoe en de uiteindelijke onderschikking heen bleef de 

editeur trouw aan enkele van zijn vroegste kenmerken, die ik in de vorige delen als 

antiquarisch omschreven heb. Dat was zo in de plaatsen waar het editievak bedreven 

werd, de oude, maar ook de nieuwe.  

In het vorige deel illustreerde ik al aan de hand van enkele voorbeelden hoe de 

antiquarische filologie levend bleef aan de oudere kernen van het editievak, met 

Joannes Clarisse en de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde en met Willem Bilderdijk aan de Tweede Klasse van het Koninklijk 

Instituut. Dat bleef ook in deze periode geldig (voor de Tweede Klasse toch zolang zij 

bestond). Hierna zal ik, opnieuw met enkele voorbeelden, tonen hoe daarnaast ook in 

de nieuwe organisatievormen van de nationale editiewetenschap antiquarische 

gewoonten volhardden. Zo was dat het geval voor de Vereeniging ter bevordering der 

oude Nederlandsche letterkunde. Ook daar, waar de editeurs zich zelfverzekerd 

wijdden aan hun taak, bleef een antiquarische houding tegenover het verleden als een 

constante aanwezig en dat was in een viertal opzichten het geval. Ten eerste in het 

concrete werk dat zij verrichtten en in hun geleerde praktijken. Verder ook in hun 

editiemethode, zoals zowel blijkt uit een methodologisch antwoord dat Matthias de 

Vries binnen de Vereeniging aan Jonckbloet gaf en dat hij als hoogleraar volhield, als 

uit de methode die hij als lexicograaf volgde. Ten derde blijken de antiquarische 

gewoonten, zoals in de vorige perioden, uit de verantwoording die de beide 

hoogleraren voor hun edities, maar ook voor hun lexicografie en nationale 

geschiedbelangstelling gaven. Het laatste, essentiële aspect van de antiquarische 

habitus, de gehechtheid aan het materiële bewijs, zal aan bod komen in de laatste 

paragraaf. 

 

Vooraf kan nog opgemerkt worden dat er ook in de keuze van bezorgde teksten een 

grote continuïteit bestond. In veel gevallen vertoonden editeurs rond het midden van 

de negentiende eeuw een opvallende voorkeur voor dezelfde teksten als hun 
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voorgangers. Een eerste voorbeeld. Aan het eind van de zestiende eeuw gaf de Leidse 

rechtsgeleerde Paullus Merula oude rechtsteksten opnieuw uit, omdat zij nog kracht 

van wet hadden. In het Zuiden had de advocaat Antoon van Tsestich hem dat in 1573 

al voorgedaan met de Practijke civile van Philips Wielant uit, dat handelde over het 

burgerlijke procesrecht aan de hoven van Vlaanderen. Nog in 1872 bezorgde 

Augustijn Orts de leden van de Maetschappy der Vlaamsche bibliophilen het andere 

deel van Wielants tweeluik: de Practijcke criminele, over het strafrecht.47 Een tweede 

voorbeeld. Rond het midden van de achttiende eeuw, in de tijd van de uitwaaierende 

aandacht voor lokale kronieken, werd het Haarlemmermeerboek van Leeghwater nog 

herdrukt, met zijn verslagen van en plannen voor Noord-Hollandse inpolderingen. In 

1838 maakte Willem J.C. van Hasselt aantekeningen op dat boek en bracht hij het zo 

opnieuw in druk.48 Een derde voorbeeld. Pieter Cornelisz. Hooft nam in de jaren 1630 

Jacob vander Burgh in dienst om zijn gedichten te verzamelen en opnieuw 

beschikbaar te stellen, terwijl hij zelf aan zijn Hollandse historiën werkte. De 

aandacht voor Hooft verslapte daarna nooit. Zijn gedichten, toneelstukken en andere 

schrijfsels gingen door de handen van de filologische protagonisten: David van 

Hoogstraten, Balthasar Huydecoper, Willem Bilderdijk. Het Koninklijk Instituut 

leverde in 1825 een woordenboek op Hoofts werken af en een jaar daarvoor werden 

zijn Historiën opnieuw uitgegeven, met medewerking van Matthijs Siegenbeek. 

Vanaf 1843 verscheen daarvan een nieuwe editie, verzorgd door W. Hecker. In 1847 

verscheen nog een taalkundige nalezing op het Instituutswoordenboek.49 De klassieke 

Hooft is een duidelijk en voor de hand liggend voorbeeld van wat ook voor meer 

marginale teksten (mindere ‘sjibboletteksten’)50 het geval was: in de keuze van de 

teksten die editeurs onder handen namen traden geen grote verschuivingen op door de 

evoluties van de filologie heen. Al waren er natuurlijk uitzonderingen: het werk van 

Godschalck van Focquenbroch, dat Bogaert als nalatenschapseditie beschikbaar 

stelde, kreeg later geen aandacht van filologen meer. Wat de kroniekedities betreft, 

moest, zoals reeds vermeld, Melis Stoke vanaf de jaren 1770, na de editie van 

Huydecoper en de ontdekking van de Spiegel historiael, definitief plaats ruimen voor 

Jacob van Maerlant. 

Antiquarisch werk in de rand van de Vereeniging 

De antiquarische continuïteit in het editievak lag zeer dicht bij de plaatsen waar de 

studenten vanaf 1838 de vernieuwing in het editievak wilden bereiken. Bij de 

                                                 
47 Aug. Orts, Practijcke criminele van Philips Wielant, naar het eenig bekende handschrift uitgegeven, 
Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen. 3e reeks 15 (Gent, 1872). 
48 van Hasselt, Het Haarlemmer-Meer-boek van J. Asz. Leeghwater. 
49 Johannes Pieter van Capelle, M. Siegenbeek en A. Simons, De Nederlandsche Historiën van P.C. 
Hooft, met aant. en opheld., 8 dln. (Amsterdam, 1824); Simons, Uitlegkundig woordenboek op de 
werken van Pieter Korneliszoon Hooft ; Hecker, P. C. Hoofts Nederlandsche historiën. 
50 Mathijsen, ‘De Belgische opstand als spelbreker (2004)’, 113. 
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Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde waren namelijk 

enkele figuren betrokken, zelfs van zeer dichtbij, die eigenlijk antiquarisch werk 

verrichtten. Ze waren zelfs niet zomaar betrokken, in zekere zin maakten zij de 

vernieuwingen mee mogelijk. Het ging immers om A.D. Schinkel, de Haagse uitgever 

van niemand minder dan Willem Jonckbloet en om Pieter Jacobus Vermeulen, een 

van de oprichters van de Vereeniging.  

A.D. Schinkel was een uitgever, maar ook een antiquarisch geleerde. Enerzijds 

had hij als Jonckbloets uitgever een evident aandeel in de vernieuwing van het 

editievak. Bij hem verscheen immers Jonckbloets eerste editiewerk, de aantekeningen 

van Van Wijn die hij in 1840 samen met Kroon bezorgde. Ook gaf hij in 1840 

Jonckbloets Specimen uit Van Velthem uit, de eerste Nederlandse editie die een 

proefschrift was. Verder ook Beatrijs in 1841, de eerste editie van een 

Middelnederlands dichtstuk, die Jonckbloet zelfs aan Schinkel opdroeg. En later 

verscheen bij hem ook nog Die Dietsche doctrinaele in 1842, de eerste Nederlandse 

kritische editie. Schinkel was dus van dichtbij betrokken bij veel van de mijlpalen in 

de verwetenschappelijking en nationalisering van de Nederlandse filologie die 

Jonckbloet opzette.51 

 Anderzijds hield Schinkel zelf er een veel meer antiquarische geleerdheid op 

na, in verschillende opzichten. Om te beginnen ook zelf als editeur. Hij bezorgde in 

1854 de Zinnebeelden van Anna Roemers Visscher, naar het oorspronkelijke 

handschrift. Dat had hij zelf in bezit en, net als de vroegste editeurs, huiverde hij van 

het idee dat zulke dichtwerken, ‘als kunstjuweelen betracht’ en daarom ‘met de 

grootste zorgvuldigheid weggesloten’ zouden worden, ‘als het ware verborgen 

gehouden’ en ‘voor altijd opgesloten’. Vandaar zijn editie:  

Mij nu is het als eene soort van zedelijke verpligting voorgekomen, 
om, wanneer ik in mijne verzameling dergelijke kleinooden bezat, die 
niet als mijn uitsluitend eigendom te beschouwen, maar ze, naar mijn 
vermogen, door den druk tot meer algemeen eigendom te maken, ze te 
beschouwen als zoo vele bijdragen tot meerdere ontwikkeling van de 
kennis onzer Vaderlandsche Letterkunde.52  

In zijn verzameling had hij meerdere van zulke kleinoden, waarvan hij het genot niet 

voor zich wilde houden, maar die hij als goed editeur aan de drukpers toevertrouwde. 

In 1840 publiceerde hij een studie naar de handschriften van Constantijn en Christiaan 

Huygens.53 Van het verslag dat de Duitse grafisch kunstenaar Albrecht Dürer van zijn 

                                                 
51 Jonckbloet en Kroon, Aanteekeningen door Van Wyn , Jonckbloet, Specimen e literis Neerlandicis , 
Jonckbloet, Beatrijs , Jonckbloet, Die Dietsche Doctrinale. 
52 Adrianus David Schinkel en V., Honderd christelijke zinnebeelden naar Georgette de Montenay, 
door Anna Roemers Visscher. Uitgegeven naar het oorspronkelijk handschrift. Met een fac-simile (S.l.: 
Niet in den handel. Gedrukt honderdvijfentwintig exemplaren, 1854), v-vi. 
53 A. D. Schinkel en Jacob Schonk, Opgave der handschriften van Constantijn en Christiaan Huygens, 
benevens die handschriften, welke tot hen betrekkelijk zijn en voor weinige jaren onder derzelver 
nakomelingen nog berustende waren (‘s-Gravenhage: Schinkel, 1840). Zie ook zijn A. D. Schinkel, 
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reis door de Nederlanden maakte, verzorgde hij in hetzelfde jaar een editie.54 Het 

duidelijkst is een editie die Schinkel in 1838 maakte: daarin bracht hij voor het eerst 

de commentaren (en tekeningen) in druk die de al genoemde antiquaar Frans van 

Mieris zelf gemaakt had op zijn standaardwerk van de Utrechtse numismatiek. Die 

zeventiende-eeuwse commentaar was volgens Schinkel nog steeds van belang voor de 

negentiende eeuw. En dan vooral van antiquarisch belang, zoals blijkt uit het begin 

van de inleiding: 

Met de mededeeling dezer Aanteekeningen, heb ik geen ander 
oogmerk, dan om den Liefhebberen onzer Oude Nederlandsche 
Munten een genoegen te verschaffen, wetende dat iedere bijdrage tot 
de kennis der Munten van ons Land, al mag zij dan ook geene 
aanspraak op bijzondere belangrijkheid maken, hun immer welkom is. 
Wellicht kan mijne mededeeling ook eenig nut stichten, door licht over 
een en ander punt te verspreiden, of aanleiding te geven tot nader 
onderzoek.55 

Hoofdzaak was het genoegen dat de numismaat in zelfs onbelangrijke kennis schiep; 

verder onderzoek was niet eens noodzakelijk. Het was net omwille van dat genoegen 

dat hij het werk, zelfs ook de platen, op eigen kosten drukte. ‘Het getal Verzamelaars 

van Penningen en Munten’ was immers ‘niet groot’.56  

 Schinkel was een antiquarisch editeur en behalve dat ook een 

boekverzamelaar. Hij bezat niet alleen enkele dichtwerken van Roemers Visscher, 

ook fragmenten uit de kronieken van Johannes Beka en de Klerk van de Lage Landen 

– niet toevallig twee van de kronieken die door antiquaren als Scriverius en Van 

Mieris bestudeerd en (in het laatste geval) bezorgd waren. Die boekenverzameling 

trok ook de aandacht van de nieuwe lichting filologen. Johannes van Vloten bezorgde 

in 1851 de genoemde kroniekfragmenten in zijn Nederlandsch proza van de XIIIe tot 

de XVIIIe eeuw.57 En eerder hadden banden uit zijn verzameling een plaats gekregen in 

de Verslagen en berigten van de Vereeniging, via een bericht door Matthias de 

Vries.58 

 
                                                                                                                                            
Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie, alsmede eenige door hem 
vervaardigde doch onuitgegeven dichtstukjes ([S.l.]: [s.n.], 1851). 
54 A. D. Schinkel en Christoph G. von Murr, Albert Durer’s dagverhaal zijner Nederlandsche reize in 
de jaren 1520 en 1521 met belangrijke aanteekeningen opgehelderd [door Christoph G. von Murr en 
A.D. Schinkel]. (‘s Gravenhage: P.W. van Stockum, 1840). Hij was ook nog de uitgever van een 
gelijkaardig, documentair werk: H. Vollenhoven, Broeders Gevangenisse. Dagboek van Willem de 
Groot betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein; uit echte bescheiden aangevuld 
en opgehelderd (‘s-Gravenhage: A.D. Schinkel, 1842). 
55 Schinkel, Aanteekeningen van Frans van Mieris. 
56 Ibidem. 
57 J. van Vloten, Nederlandsch Proza van de XIIIe tot de XVIIIe eeuw, naar tijdsorde gerangschikt. 1e 
Stuk, get.: Verzameling van Nederlandsche prozastukken van 1229-1476 naar tijdsorde gerangschikt 
(Leiden / Amsterdam, 1851), 52-61 en 127-129. 
58 M. De Vries, ‘Hy is doet, die coninck’, Verslagen en berigten der Vereeniging ter bevordering der 
oude Nederlandsche letterkunde, 5 (1848) 39.  

  



DELVERS 1838-1863 378 

Schinkel was in die Vereeniging geen eenling uit een andere wereld. Ook  de persoon 

bij wie het initiatief tot de Vereeniging lag, was in de eerste plaats antiquarisch 

geïnteresseerd. De editeursvereniging was, zoals hiervoor al vermeld, in 1838 

opgericht door letterenstudent Jan Tideman en archivaris Pieter Jacobus Vermeulen.59 

Dat initiatief was eigenlijk een herkansing: Vermeulen had eerder al een gelijkaardige 

poging ondernomen. Met verschillende Nederlandse archivarissen had hij een 

vereniging willen oprichten om hun werk samen te leggen. Vermeulen was onder hen 

bekend geweest door enkele bijdragen voor een oudheidkundig tijdschrift uit Utrecht. 

Daarin had hij zich, in antiquarische traditie, bezig gehouden met oude kaarten en 

zich toegelegd op vraagstukken over de betrouwbaarheid van oude bescheiden. Toch 

was er weinig reactie op zijn voorstel gekomen, dat bij de tweede poging pas succes 

kreeg omdat Tideman het meer op de maat van letterkundige editeurs sneed.  

Vermeulen, die als architect en schipperszoon zo al een beetje buiten het vaste 

patroon van de stichtende leden van de Vereeniging viel, bleef ook tijdens de 

werkzame jaren eerder onzichtbaar. Hij bezorgde in 1843 wel het vijftiende-eeuwse 

Vanden Levene ons Heeren en kreeg daar een eredoctoraat voor aan de Utrechtse 

universiteit, waar toen L.G. Visscher hoogleraar was. 60  Maar het werk dat hij 

verrichte voor de bezorging van Maerlants Rijmbijbel bleef maar aanslepen, ook nadat 

de Vereeniging ontbonden werd, en werd uiteindelijk van zijn doel ontnomen toen de 

Leuvense hoogleraar J.B. David de tekst vanaf 1858 bezorgde.61 Vermeulen legde 

zich daarna niet meer toe op editiewerk en hield zich in de latere jaren ook ver van de 

academische en nationalistische ontwikkeling van de letterkundige tekstbezorging. 

Vanaf 1844 werkte hij als tekstbezorger voor de Monumenta Germaniae Historica, de 

grote bronnenuitgave over de Duitse geschiedenis. Vermeulen keerde hiermee terug 

naar zijn archivalische bescheiden, waarvan hij de betrouwbaarheid grondig 

overpeinsd had. Zo had hij tekstediteurs wel mee helpen bouwen aan een dynamische 

ontmoetingsplek, maar keerde hij zelf uiteindelijk terug naar voortgaand antiquarisch 

onderzoek. Daarin leek Vermeulen op uitgever Schinkel. 

De kritisch-diplomatische editiemethode van De Vries 

Niet alleen figuren aan de rand van die zo belangrijke Vereeniging droegen het 

antiquarische stof met zich, ook Jonckbloet en De Vries zelf. Dat blijkt op de eerste 

plaats uit de discussie die zich tussen hen ontspon, eerst in de schoot van de 

Vereeniging maar later ook erbuiten, over de te volgen editiemethode. Die discussie 

schets ik hierna; in de volgende subparagrafen zal het antiquarisme ook in hun nieuwe 

disciplines blijken voort te leven. 

                                                 
59 Zie voor zijn leven en werk: de Geer, ‘Levensbericht van Dr. P.J. Vermeulen’. 
60 Vermeulen, Vanden Levene ons Heren. 
61 David, Rymbybel van Jacob van Maerlant. 
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Zoals al vermeld, ontstond er onder de jonge editeurs van de Vereeniging ter 

bevordering der Oude Nederlandsche letterkunde discussie: Jonckbloet wilde graag, 

net als zijn Duitse voorbeelden, de stap naar de kritische teksteditie zetten, maar 

voelde zich gebonden door het programma van de Vereeniging en de bezwaren van 

een voorzichtigere De Vries. De eerste kritische editie, die van Die dietsce catoen uit 

1845, liet Jonckbloet dan ook buiten de reeksen van de Vereeniging drukken. De 

discussie over de editiemethode bezwaarde de jongelingen zeer en droeg uiteindelijk 

bij aan het einde van de Vereeniging.62  

De methodologische discussie over de mogelijkheid van een kritische 

teksteditie bleef daarna onbeslist. De diplomatische methode, die Bilderdijk uit 

gewoonte en Clarisse omwille van de controleerbaarheid  hadden toegepast, bleef 

daarom overheersen. De precieze toepassing en de gestrengheid van de diplomatische 

editie bleef, zoals het altijd geweest was, afhankelijk van het individuele oordeel van 

de editeur, afhankelijk vooral van diens doelstellingen en de beschikbare 

handschriften. Er waren intussen maar weinig editeurs die hun standpunten hierover 

helder formuleerden en wie dat wel deed, kon de gebruikte begrippen nog vrij 

invullen. Het bewijst de prille toestand waarin het methodologische debat zich 

bevond. 

Nog binnen de muren van de academie werd de discussie over de methode van 

de tekstbezorging niet meteen beslecht. Eens te meer kan de Spiegel historiael-editie 

van De Vries en Verwijs, die verscheen tussen 1858 en 1863, als uitgebreide 

illustratie dienen. Zij grijpen daarin voor hun methodologische verantwoording 

expliciet terug naar het debat dat daar binnen de Vereeniging over gevoerd was. Want 

wat De Vries in 1844 had geschreven in de inleiding op zijn editie van Der leken 

spiegel,63 zo viel in 1863 te lezen, ‘drukt nog heden in de hoofdzaak de overtuiging 

uit, die wij beiden als de onze erkennen.’64 Ondanks de vooruitgang die de editeurs in 

hun hautaine terugblik op de vakgeschiedenis gezien hadden, konden ze nu niet 

verhullen dat er in twintig jaar kennelijk op vlak van de methode niet veel gevorderd 

was. In hun methodologische betoog in 1863 wrongen De Vries en Verwijs zich dan 

ook in vreemde bochten, zoals hierna zal blijken, om in hun methodologische 

behoudsgezindheid tóch vernieuwend te lijken. Uiteindelijk beweerden de 

academische editeurs dat ze inderdaad beter dan de voorgaande generaties een 

teksteditie konden maken, zelfs een met een antiquarische grondslag. 

 Het standpunt van Matthias de Vries over de editiemethode was in 1844 

nochtans helder geweest: hij was het niet eens met Jonckbloet, die de Duitse filologen 

wilde navolgen met hun kritische edities. En wat dat dan was, een kritische editie, was 

ook duidelijk. 

                                                 
62 Zie het vorige hoofdstuk en Mathijsen, ‘Stages in Dutch literary historicism’. 
63 De Vries, Der leken spieghel. 
64 de Vries en Verwijs, Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael, xcix. 
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Naar het voorbeeld der Duitsche letterkundigen te oordeelen, wordt 
een zoodanige tekstafdruk kritisch genoemd, die naar een bepaald 
stelsel, de vrucht van naauwgezet wetenschappelijk onderzoek, tot 
eene strenge eenparigheid gebragt is in spelling, in spraakkunst, in 
versbouw. Elke afwijking van het aangenomen stelsel, elke 
ongelijkmatigheid in het handschrift, wordt door de kritiek opgespoord 
en met den vastgestelden regel in overeenstemming gebragt.65 

Een kritische editeur van Duitse snit normaliseerde dus variaties in de versbouw, 

spelling en grammatica volgens taalkundige schema’s van eigen ontwerp. Op zich 

beviel dat ideaal Matthias de Vries wel: ‘Zoo wordt het wankelen en weifelen door 

regelmaat en orde, het verschil door gelijkheid vervangen, en er ontstaat die eenheid 

en systematische gestrengheid, die het kenmerk der wetenschap is.’66 Toch was hij 

niet overtuigd: volgens hem was een kritische editie met de stand van kennis in zijn 

tijd – hoe optimistisch hij ook gestemd was – voorlopig niet mogelijk en zelfs 

schadelijk.  

In 1863 was De Vries samen met Verwijs nog even helder in zijn afwijzing 

van de kritische methode. Hij waardeerde wel de kritische edities die Jonckbloet en de 

Duitsers intussen hadden gemaakt van ridderromans, maar sloot de bruikbaarheid 

ervan uit voor ‘de minder kunstvaardige en stijlkeurige poëten der didactische 

school’,67 zoals Maerlant en zijn opvolgers. (Zo bevestigden De Vries en Verwijs 

meteen Jonckbloets literair-historische accent op de ridderepiek, ten nadele van 

Maerlant.) De relatieve taalongevoeligheid van de didactici maakte dat zij zelf al geen 

systeem hanteerden bij het schrijven. Mocht een editeur dat dan wel willen invoeren, 

dan zou dat enkel getuigen van negentiende-eeuwse ‘willekeur’. ‘De eenparigheid 

daarenboven, op die wijze kunstmatig verkregen, hoe systematisch ook en schijnbaar 

streng wetenschappelijk, is altijd tot eene zekere hoogte eene bloote fictie.’68 Editie 

en fictie: het spook van Kolijn dook op en dus was De Vries terughoudender. Zijn 

methode had als doel om de schrijver zelf aan het woord te laten, schreef hij al in 

1844: ‘Het hoofddoel bij de uitgave van een vroegeren schrijver (dit zal wel door 

niemand betwist worden!) is: zijn werk zóó te doen drukken als hij zelf het 

geschreven heeft’.69  De editeur moest dus de tekst herstellen en vergissingen van 

latere kopiisten uitschakelen. De nadruk lag bij hem, in het belang van de 

wetenschappelijke betrouwbaarheid, minder op de taalkundige inzichten van de 

editeur dan op de historische taal van de auteur, zelfs als die zo onvolkomen was als 

die van de dertiende-eeuwse didactici.  

                                                 
65 De Vries, Der leken spieghel, cxli. 
66 Ibidem. 
67 de Vries en Verwijs, Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael, xcix; vergelijk met ‘de minder 
kunstvaardige didactische school’ uit De Vries, Der leken spieghel, cxlii. 
68 de Vries en Verwijs, Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael, xcviii. 
69 De Vries, Der leken spieghel, cxli. 
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Hoe standvastig en duidelijk dit standpunt ook was, het werd wat vormelozer 

doordat De Vries en Verwijs toch wilden benadrukken tot de nieuwe generatie te 

behoren, ondanks het voortdurende meningsverschil. Vooreerst deden ze dat door 

verwarring te brengen in de begrippen waarin de discussie gevoerd werd. In 1844 

achtte De Vries ‘eene kritische uitgave, in den zin dien men gewoon is aan die 

benaming te hechten’ voorlopig nog ‘even onuitvoerbaar als onverdedigbaar’.70 In 

1863 vonden hij en Verwijs van hun Maerlanteditie tóch dat ‘die den eernaam van 

“kritisch” verdiende’. 71  Maar de term betekende bij hem iets anders dan bij 

Jonckbloet en de Duitsers. Dat blijkt uit de manier waarop de Maerlantediteurs hun 

bedoeling formuleerden: 

Het was ons doel, een volledigen en naauwkeurigen afdruk te leveren, 
kritisch gezuiverd en verstaanbaar gemaakt, toegerust met alle 
hulpmiddelen die tot dusverre bekend zijn geworden, en opgehelderd 
door alles wat den deskundigen lezer tot inlichting kon verstrekken of 
aanleiding geven tot verder zelfstandig onderzoek.72 

Het ging hen dus tegelijk om een nauwkeurige afdruk van het afschrift én om 

kritische zuivering van de tekst. Dat hoefde elkaar in hun ogen niet tegen te spreken. 

Enerzijds maakten De Vries en Verwijs dus een nauwkeurige afdruk van het 

handschrift. Ze herhaalden dat nog eens: ‘Een volledige en naauwkeurige afdruk, dat 

was het eerste vereischte, om Maerlant’s hoofdwerk geschikt te maken voor 

wetenschappelijk gebruik.’73 De bestaande edities van de Spiegel historiael waren zo 

erbarmelijk dat het begin van het werk een diplomatische taak was: het weergeven 

van de tekst, zoals ze die vonden in het ene volledige handschrift, dat in Amsterdam 

bij de Koninklijke Akademie bewaard werd (en afkomstig was uit de collectie van 

Clignett). Ter illustratie namen ze een lijst van misstellingen uit de vorige edities op. 

Verder wilden zij zich vooral aan de tekst van Maerlant houden, zonder hem op zijn 

Duits-kritisch te normaliseren: 

Zeker, niets ware gemakkelijker geweest, dan overal gh of g, s of z te 
spellen, overal òf in den, van den, òf inden, vanden te schrijven, de 
vocaalverdubbeling op vasten voet te ordenen, of wel tusschen eenre, 
eere, ere, en sijnre, siere, sire eene bepaalde keuze te doen, aan de 
sterke of zwakke buiging der naamwoorden haar volle regt te geven, 
kortom allerlei ongeregeldheden door gelijkmatige orde te vervangen. 
Maar wie geeft ons de zekerheid, dat onze keuze die van Maerlant zou 
geweest zijn? Wie durft er voor instaan, dat deze in de spelling zich 
zelven altijd gelijk bleef? Wie waarborgt ons, dat het wankelen 
tusschen de oudere en jongere grammaticale vormen niet reeds in 
zijnen tijd had aangevangen en zich in zijne geschriften afspiegelde? 

                                                 
70 Ibidem, cxliii. 
71 de Vries en Verwijs, Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael, xcviii. 
72 Ibidem, xcvi. 
73 Ibidem. 
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Wie eindelijk zal zich verstouten, de grenzen aan te wijzen der 
vrijheid, die Maerlant zich in den versbouw vergunde?74 

De onzekerheid was in 1863 blijkbaar nog even groot als in 1844 en om al die 

onzekerheid hadden De Vries en Verwijs zich als regel gesteld dat zij zich ‘tot een 

diplomatischen afdruk bepaald hebben in al die gevallen, waar het geoorloofde 

verscheidenheden betrof, bij welke niets anders dan het gebrek aan eenparigheid te 

berispen viel.’75 In de eerste plaats was deze zogenaamd kritische editie dus een niet-

normaliserende en meestal diplomatische afdruk van het enige handschrift. 

Toch was hun editie slechts meestal diplomatisch en niet altijd. Zoals ze in 

hun doelstelling ook schreven, deden de editeurs ook ingrepen: de tekst was ‘kritisch 

gezuiverd en verstaanbaar gemaakt’ en verder met het gebruikelijke apparaat 

opgehelderd. Waaruit bestonden die ingrepen die de editie kritische in hun eigen zin 

maakte? Zij even inderdaad de tekst uit het enige volledige handschrift, maar troffen 

daarin toch te veel fouten aan, die zij weten aan de kopiist: ‘De afschrijver heeft zich 

van zijne taak met onvergeeflijke zorgeloosheid gekweten. [...] Het was inderdaad 

geen gering bezwaar, dat wij het grotendeels met dit ééne slordige afschrift stellen 

moesten.’76 Daarom pasten zij een milde vorm van tekstkritiek toe: zij collationeerden 

het Amsterdamse handschrift met bijna alle bekende fragmenten van de Spiegel, die 

verspreid waren over Nederland, België en Duitsland (waaronder ook het fragment 

dat Clarisse uit een boekband had losgeweekt in 1818). Voor de volledigheid 

betrokken ze hierin ook andere teksten die grote stukken van Maerlant hadden 

overgenomen, zoals de Rijmkroniek van Stoke en de Brabantsche Yeesten van Van 

Boendale. Daarnaast vergeleken De Vries en Verwijs Maerlants tekst ook met zijn 

bronnen; in de eerste plaats met Vincentius van Beuavais’ Speculum historiale, die ze 

raadpleegden in twee wiegendrukken. Die vergelijking legde enkele fouten van de 

afschrijver bloot, maar nooit wilden zij Maerlants versie van de geschiedenis 

verbeteren – ‘Het zou een ijdel vertoon van geleerdheid geweest zijn’.77 Taalkundig 

grepen ze daarentegen wél in en in de noten onder de tekst namen ze de 

verantwoording daarvoor op, of varianten uit andere fragmenten. Maar soms deden ze 

dat toch ook weer niet: niet voor de interpunctie, die zij stilzwijgend aanbrachten, als 

‘dat afdoende middel, dat in het geheel geene plaats inneemt, en toch, altijd gereed en 

doeltreffend, met een doorloopenden commentaar gelijkstaat’.78 Ook niet voor ‘die 

onnoozele h’ aan het begin van een woord: ‘Waar arde en one, of hate en heet 

geschreven staat, herstel daar eenvoudig harde en hone, ate en eet, en gij hebt eene 

gansche aanteekening uitgewonnen.’ 79  De begin-h hadden ze stilzwijgend 
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genormaliseerd. De Vries en Verwijs maakten dus toch niet zomaar een nauwkeurige 

druk van het enige afschrift, ze betrokken latere fragmenten en eerdere bronnen erbij 

om collaties te maken, varianten te noteren en ook voor kleine, maar stilzwijgende 

normalisaties. 

De editie van de Spiegel historiael was dus een mengeling van wat historische 

en taalkundige kritiek, soms stilzwijgend, en een diplomatische weergave van het 

enige volledige handschrift. ‘Op deze wijze gelooven wij een leesbaren en 

verstandigen tekst te hebben geleverd, waarin Maerlant zich zelven herkennen zou, en 

waarbij zijn naam als geschiedschrijver zeker niet heeft verloren.’ Een bijna-

oorspronkelijke tekst van de dichter én historicus Maerlant aan te leveren, dat was 

voor De Vries en Verwijs belangrijker dan de normalisering van de tekst naar een 

taalsysteem van latere tijd. Wat zij beoogden was ‘de loutere toepassing van 

welbewezen beginselen, die de eenparigheid herstelt, waar zij werkelijk bestaan heeft, 

maar tevens de vrije spelling en krachtvolle verscheidenheid in hare regten eerbiedigt. 

Verstaat men eene kritische uitgave in deze beteekenis, dan zeker erken ik dat de tijd 

daartoe is gekomen’.80  

Met deze dubbelzinnige houding tegenover de diplomatische en de kritische 

editiemethode konden Matthias de Vries en Verwijs de oude diplomatische gewoonte 

van Bilderdijk recht doen te midden van de vernieuwingsdrang van Jonckbloet. 

Afgezien wellicht van de inhoud van veel aantekeningen en de gerechtvaardigdheid 

van sommige ingrepen, verschilt het werk van De Vries-Verwijs immers niet veel van 

wat hun voorgangers, bijvoorbeeld Clignett en Steenwinkel, op het oog hadden. Ook 

zij wilden, op basis van dat ene handschrift, een verstaanbare tekst van de oude 

schrijver en historicus Maerlant. Toch zagen Matthias de Vries en Eelco Verwijs een 

groot verschil met wat zij deden. Zij hadden nu voor het eerst alle fragmenten op één 

plaats verzameld en ze hadden meestal collaties en kritische aantekeningen 

toegevoegd om hun verondersteld oorspronkelijke versie van de tekst te 

verantwoorden. Daarmee leverden zij beter werk dan de vorige editeurs, die er niet 

eens in geslaagd waren om een diplomatische editie te maken. Met hun diplomatisch-

kritische editie zouden zij Maerlant nu rehabiliteren als dichter en als historicus, hoe 

onzinnig zijn werk ook geworden was door ‘de misslagen van een dommelenden 

afschrijver, die telkens verzen overslaat, of den dichter lompe taalfouten, duistere en 

verwrongene volzinnen, ja zelfs volslagen wartaal in den mond legt’ en vooral ook 

door ‘de oude school’ editeurs, ‘die al dergelijke dwaasheden voor goede munt 

aangenomen’ had.81 Zo maakten zij dus ook aanspraak op ‘kritisch’ in de tweede 

betekenis: een editie die kritisch was voor collega-editeurs. In zekere zin werd de 

diplomatische weergave van de Spiegel historiael dus een kritische door het 

eenvoudige feit dat de vorige diplomatische edities slecht gemaakt waren. Op die 

                                                 
80 De Vries, Der leken spieghel, cxliv. 
81 de Vries en Verwijs, Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael, ci. 

  



DELVERS 1838-1863 384 

manier benadrukte De Vries toch dat hij behoorde tot de generatie-Jonckbloet, 

ondanks het zich voortslepende methodologische meningsverschil. 

Een diplomatische editie die toch kritisch genoemd mocht worden uit 

aanhankelijkheid jegens Jonckbloet de vernieuwer: het was een ingewikkelde poging 

van De Vries en Verwijs die verwarring kon scheppen in hun eigenlijk heldere 

standpunt. Maar eigenlijk deed hun uiteenzetting er niet toe in een ruimer verband, net 

zo min als het traag vorderende debat over de editiemethode. In Nederland sprak er 

toch niemand in algemene termen over, enkel in relatie tot individuele gevallen. De 

Vries zelf had in 1844, in de inleiding voor zijn editie van Der leken spiegel, zijn 

eigen overwegingen zo ook al alle kracht ontnomen: ‘Doch hoe men omtrent dit punt 

ook moge denken, voor de tegenwoordige uitgave van den Lekenspieghel doet het 

minder ter zake.’ Hij was namelijk ‘gebonden aan de uitdrukkelijke bepaling, door 

onze Vereeniging vastgesteld,’ om een strikt diplomatische editie te verzorgen. Het 

enige wat hij hoopte was ‘dat geen deskundige den door mij geleverden tekst 

onkritisch zal noemen.’82 In 1863 getuigden De Vries en Verwijs ondanks al hun 

woorden van hetzelfde berustende pragmatisme: 

Doch waar men van een didactisch gedicht slechts één handschrift 
bezit, en dat nog wel een hoogstgebrekkig, daar wordt het volkomen 
ondoenlijk eene zoogenaamde kritische uitgave te leveren, dan alleen 
door eene eigenmagtige en drieste kritiek, die zich ter wille der 
eenparigheid vrij spel veroorlooft, hare eigen denkbeelden den 
schrijver opdringt, en juist daardoor ophoudt den naam van kritiek te 
verdienen.83 

Het was wel een erenaam, kritische editie, maar uiteindelijk deed het er ook niet toe: 

editeurs hadden af te rekenen met de toevallige verschijningsvorm van hun tekst, of 

met geleerde voorschriften. Het werk van de editeur aan de drukpers moest, 

methodologische geschillen en begripsmatige verwarring ten spijt, gewoon voort. 

Bilderdijk en Clarisse bleven dus navolging kennen, nog tot in de jaren 1880 de 

historisch-kritische methode van de Duitse classicus Karl Lachmann ook in de 

Nederlanden werd ingevoerd, via studies van de Reinaert.84 Voorlopig bleven echter 

de handschriften de ad-hocbeslissingen van de tekstediteurs bepalen, zoals het al 

antiquarische generaties lang gebeurd was. 

Het genot van het oude woord 

In 1863 herhaalde De Vries in de editie van de Spiegel historiael die hij met Verwijs 

maakte het methodologische standpunt dat hij in 1844 binnen de Vereeniging tegen 

Jonckbloet had ingenomen en meteen neutraliseerde hij dat standpunt ook weer op 
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dezelfde manier. Zowel De Vries als Jonckbloet waren intussen als hoogleraar 

benoemd en zo de beoefenaars geworden van ruimere academische disciplines dan het 

editievak. Ook in die vakken verrieden zij nu en dan evenwel een antiquarische 

houding. Dat gold voor De Vries, die de meester van de lexicografie in Leiden werd, 

zoals hierna zal blijken. Verderop zal Jonckbloet hem opnieuw vervoegen. 

Uit de inleiding op de Spiegel historiael sprak het geloof van De Vries en 

Verwijs in de vooruitgang van hun wetenschappelijk beoefende vakgebied. Dat bleek 

uit het nut dat ze van hun editie verwachtten en dat misschien, meer dan hun methode, 

in de stijl van de jonge, academische generatie was. Er was immers niet alleen de 

verplichte kritiek op hun voorgangers-editeurs. Er was ook niet alleen de bevestiging 

voor Jonckbloets literatuurhistorische onderschikking van de didactische school van 

Maerlant aan de ridderepiek. Zij bevestigden Jonckbloet daarnaast ook in het doel dat 

hij voor ogen had: het doel van een filologie die de ziel van de natie opzocht en van 

een filologie die op wetenschappelijke leest was geschoeid. Die wetenschappelijke 

ambitie sprak al uit de hierboven aangehaalde doelstelling die De Vries en Verwijs 

voor hun editie formuleerden: blijkens die verklaring wilden ze niet alleen een soort 

diplomatisch-kritische editie maken, maar ook een die gebruikt zou worden door ‘den 

deskundigen lezer’ en voor ‘verder zelfstandig onderzoek’. 85  Deskundige 

onderzoekers waren inderdaad hun doelpubliek en naar hen hadden ze ook hun editie 

ingericht:  

Wij konden alleen lezers verwachten, die onze oude letterkunde als 
wetenschap beoefenen en in de taal onzer vaderen geene 
vreemdelingen zijn. Alles, wat elders voldoende is toegelicht, hebben 
wij dus als bekend aangenomen, en alleen van die woorden de 
uitlegging gegeven, die òf tot dusverre nog niet verklaard waren, òf in 
wier opvatting wij ons met het gevoelen van anderen niet konden 
vereenigen.86  

Anders dan bijvoorbeeld Clignett en Steenwinkel richtten De Vries en Verwijs zich 

niet tot alle gebruikers van het Nederlands; zij werkten enkel voor hun collega’s in 

hun recent ontstane wetenschap, zoals ook al uit hun terechtwijzing van Van Velthem 

gebleken was.  

De Vries en Verwijs wilden dus de wetenschappers van hun eigen tijd dienen 

door Maerlant zelf aan het woord te laten. In die zin betekende hun vasthouden aan 

een schipperende kritisch-diplomatische editiemethode alsnog een uiting van geloof 

in de vooruitgang van hun vakgebied. Ze hadden tegen de Duitsers en Jonckbloet wel 

ingebracht dat de vooruitgang in de filologie nog niet groot genoeg om al over te gaan 

tot hun normaliserend-kritische edities, maar net hun afwachtende methode zou die 

vooruitgang mogelijk maken. Net de onduidelijkheden, de onregelmatigheden in de 
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taal van Maerlant waren immers voor hun wetenschap interessant. De variatie in de 

taal legde net de natuurlijke gronden ervan bloot en zij moesten het voorwerp van de 

taalkunde uitmaken. Want in oudere tijden, meende De Vries al in 1844, ‘schreef men 

de taal zuiver en onvervalscht, omdat men de inspraak volgde van een onverbasterd 

gevoel en nog niet geleerd had de spraak, die uit het harte stroomt, in schoolsche 

boeijen te kluisteren’.87 Dat was ook het geval bij Maerlant, want hij gebruikt tussen 

moderne woordvormen (als hij en wij voor hi en wi) door ook nog oude vormen (als 

bijechte voor biechte). ‘Uit dit oogpunt beschouwd’, zo besloten de editeurs,  

wordt de regelloosheid zelve van het handschrift eene bron van nuttige 
leering; wat de tekst mist aan gelijkmatigheid in den uiterlijken vorm, 
wordt voor den taalkenner ruimschoots vergoed door de rijke stof tot 
velerlei waarneming, die juist de verscheidenheid aanbiedt.88  

Op deze manier werd de misschien halfslachtige editiemethode van De Vries en 

Verwijs net een uiting van hun geloof in een nog te realiseren vooruitgang in de 

wetenschappelijke filologie, die uiteindelijk als doel had de natuurlijke taal te 

ontdekken. De Vries en Verwijs namen dus wel een ander standpunt in over de te 

volgen methodologische weg, over het uiteindelijke doel spraken ook zij op zijn 

Jonckbloets. 

Eigenlijk voerden De Vries en Jonckbloet hier op microniveau de discussie 

over de opvatting van de natie, tussen essentialisten en constructivisten. Voor 

Matthias de Vries was de natie te vinden in de veranderlijkheid en de toevalligheid 

van een individuele auteur en zijn woordkeuze. Jonckbloet wilde de natie als een 

diamantbewerker bijslijpen: hij wilde teksten bijschaven tot in vast te stellen regels 

van versbouw, spelling en grammatica een nationale ziel begon te schitteren. Bij De 

Vries lagen de zandkorrels van de natie voor het oprapen in de oudste teksten; 

Jonckbloet had daarvoor de bijdrage van een geleerde nodig. Volledig in lijn daarmee 

waren de academische keuzes die beide editeurs maakten: De Vries verdiepte zich in 

het nationale woordenzand met de redactie van beide woordenboekprojecten; 

Jonckbloet probeerde er in zijn eigen literatuurhistorische slijperij ook nog de 

algemene geschiedenis van het Nederlandse volk erbij te betrekken. Met hun 

voorzichtige editiemethode wilden De Vries en Verwijs niet alleen beter doen dan de 

edities van de oude school, maar dus ook de idealen van de nieuwe school bijstellen 

naar de nationaal-essentialistische opvattingen van De Vries.  

Deze zette, samen met Verwijs maar ook nog met anderen, ook buiten het 

editievak nog stappen in de richting van een wetenschappelijke filologie. Hij zette 

daartoe een Leidse lexicografische onderneming op poten. Zijn vertrouwen daarin 

was zo groot dat hij het niet meer nodig vond om in de al vaak genoemde editie van 
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de Spiegel historiael, die toch bedoeld was voor collega-wetenschappers, een 

glossarium van verklaarde woorden op te nemen. Zulke woordenlijsten bij edities 

waren tot dan en bij ontstentenis van een Middelnederlands woordenboek de 

belangrijkste referentie voor woordverklaringen geweest.89 Nu kon een glossarium 

echter achterwege blijven:  

Na al de verklarende woordenlijsten, die reeds in het licht zijn 
verschenen, was het voor de [wetenschappelijke] lezers, die wij ons 
voorstelden, geheel overbodig. Wij mogten er te eerder van afzien, 
omdat in het Mnl. Woordenboek, door een van ons beiden bewerkt, en 
dat eerstdaags ter perse gaat, de Spiegel Historiael met bijzondere zorg 
is behandeld. Het glossarium, dat hier achterwege blijft, zal daar in 
ander gezelschap volledig worden gevonden.90  

De succesvolle Leidse lexicografische onderneming met een tegelijk 

wetenschappelijk en nationaal doel deed hier aan koppelverkoop. 

De Vries’ lexicografie was inderdaad een wetenschappelijke en nationale 

onderneming zoals het editievak dat ook was geworden – dat bleek al in het vorige 

hoofdstuk. De kern bestond uit een nauwgezette aandacht voor elke voorkomende 

verschijningsvorm van het enkele woord, zelfs in de onregelmatige taal van didactici 

als Maerlant. Bij zijn bezoek aan de gebroeders Grimm vond hij niet alleen een 

nationaal referentiekader voor zijn lexicologie, maar ook een systeem van uniformiteit 

in hun kaartenbakken, dat hij wilde overnemen. Daartoe gaf hij zijn redacteurs strikte 

instructies en een opleiding. Zijn correspondenten, die met een zestigtal waren en 

vanuit het hele land citaten opstuurden, kregen van hem een gedrukte brief, met 

daarin ‘de voornaamste bepalingen ter bevordering der noodige eenparigheid en 

gelijkmatigheid’ van hun inzendingen.91 De Vries had rond 1850 de tijd rijp gevonden 

om van tekstedities en glossaria over te gaan naar de lexicografie, op een tegelijk 

nationale en wetenschappelijke manier. Kennelijk moest iedereen die stap op een 

ordelijke manier nemen; de nationale wetenschap van de lexicografie begon met een 

standaardisatie van de filologische kennisproductie – het soort methodologische 

standaardisatie waartoe het editievak vooralsnog niet gekomen was. 

De Leidse lexicografen van De Vries zetten, hoe gestandaardiseerd, nationaal 

en wetenschappelijk ze dat na 1850 ook deden, eigenlijk gewoon het werk voort dat 

eerdere woordenboekmakers onvoltooid hadden gelaten. En met hen deelden ze 

antiquarische genoegens.  

Al sinds 1766 was de redactie van een Nederlands woordenboek het eerste 

werk van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. De werkwijze was 

dezelfde geweest: haar leden verzamelden woorden die ze verstuurden naar een 
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centrale redactie, waar ze op speciale steekkaarten terechtkwamen. Dat redactiewerk 

was moeizaam verlopen en was vaak onderbroken , maar toch verschilde het niet veel 

van het werk dat De Vries ontwierp voor zijn redacteurs. Die redacteurs genoten 

zonder onderbreking de geneugten van de antiquaar, ondanks alle hooggestemde 

verwachtingen die er in hun werk gesteld werden. Daarvan getuigde nog in 1870 P.J. 

Cosijn, leerling van De Vries en redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche 

Taal, in een opstel waarin hij enkele gecorrumpeerde plaatsen – ‘monstra verborum’ 

zoals hij ze noemde 92  – in Van Velthems vervolg op de Spiegel historiael 

emendeerde. Hij was vol vertrouwen dat zijn detaillistisch werk van nut was: ‘Moge 

de kring van belangstellenden in Middelnederlandsche tekstcritiek beperkt zijn, veel 

geringer zal wel ’t aantal hunner zijn, die aan ’t hooge belang van dit onderdeel der 

taalwetenschap twijfelen.’ Wat dat belang voor de filoloog precies betekende 

formuleerde Cosijn ook duidelijk:  

Elke corrupte plaats is een probleem, welks oplossing een weldadige 
ontspanning en bevrediging bij den oplosser teweegbrengt. Onlangs 
gaf een doorkundig entomoloog hoog op van de stille genoegens der 
entomologie trots Publieks merkwaardige koelheid voor de resultaten 
van dat onderzoek. Van ’t emendeeren van corrupt Dietsch kan met 
’tzelfde zeggen.93 

Het was een stille bevrediging die Cosijn aan het papier gekluisterd hield, niet zozeer 

het nationale doel dat de onderneming zou moeten dienen of de publieke interesse die 

het daarom zou mogen krijgen. Dat hij iets dergelijks een mierkundige in de mond 

legt, bevestigt nog maar eens de ambities van de lexicografie, die niet alleen nationaal 

en goed moest zijn, maar ook even serieus moest genomen worden als een van de 

succesvolle natuurwetenschappen van zijn tijd. Maar wat hij ongewild ook duidelijk 

maakte, is het taaie restant van het antiquarische plezier dat ook in de lexicografische 

successen van de tweede helft van de negentiende eeuw bleef voortleven.94  
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De exemplariteit van het verleden 

In het vak van De Vries voelden lexicografen zich op antiquarische wijze bevredigd. 

Zijn vak, maar ook dat van generatieleider Jonckbloet kende daarnaast en tot slot ook 

op een meer abstract niveau een antiquarische grondslag: de plaats die zij hun 

filologische werk toekenden in hun eigen tijd getuigde niet altijd van het epische, 

nationale historische besef, maar soms ook van het oeroude exemplarische.  

 Jonckbloet en De Vries kozen, ondanks de accentverschuiving van de 

didactische school van de veertiende eeuw naar de middeleeuwse lyriek, voor 

gevestigde waarden in hun editiewerk, zeker in het begin. In 1841 bracht Jonckbloet 

Cluys-werk, een gedicht van Constantijn Huygens voor het eerst in druk.95 De Vries 

bezorgde, onder impuls van zijn Leidse leermeester Siegenbeek in 1843 Hoofts 

Warenar, dat hij aan de hoogleraar opdroeg.96 Vanaf hetzelfde jaar verzorgde hij de 

vijf eerste van de acht delen verzamelde gedichten van Jacob Cats, ‘naar de behoeften 

van den tegenwoordigen tijd ingerigt’.97 Het waren diezelfde behoeften van de tijd die 

Jonckbloet ertoe brachten zich te richten op de middeleeuwse ridderepiek. Hij volgde 

daarin de wegen van Hoffmann von Fallersleben niet, die alle literaire genres in de 

breedte wilde bestuderen. Volgens Jonckbloet was het enkel de ridderepiek, en vooral 

niét de koopmansgeest van Maerlant en zijn navolgers, die filologische aandacht 

verdienden: de oude epiek was immers niet alleen navolgenswaardig was, maar 

toonde ook de Nederlandse natie haar ziel, de praktische Maerlant daarentegen had 

die ziel net bedorven. Aan de vernieuwing van Jonckbloet lag dus een onveranderd 

soort aandacht voor het literaire verleden ten grondslag: het verleden als exempel voor 

de eigen tijd. Het primaat van de eigen tijd bleef ook voor de ‘nieuwe school’ 

onverminderd van kracht. De klassieken Huygens, Cats en Hooft waren in de ogen 

van Jonckbloet en De Vries niet minder een voorbeeld voor de dichters van hun eigen 

tijd dan Vondel dat voor achttiende-eeuwse taalgeleerden in de ogen van Van 

Hoogstraten en Huydecoper was geweest. Zij kregen nu enkel het gezelschap van 

voorbeeldige middeleeuwse dichters. 

 De didactische kracht van die klassieken benutte De Vries ook in zijn 

woordenboekproject. Het Woordenboek der Nederlandsche taal was immers niet 

alleen een grote, gestandaardiseerde stap in de nationale wetenschap, naar het 

voorbeeld van de Grimms, het was ook bedoeld om de taal van de eigen tijd te 

verbeteren. Want, zo stelde De Vries in zijn inleiding, het Woordenboek ‘moet de taal 

niet uitsluitend als een voorwerp van wetenschap, maar ook als een kunstgewrocht, te 

beschouwen geven’. Om dat doel te bereiken moesten de citaten die de 

correspondenten bij de woordenboekredactie deden toekomen de taal in haar meest 

                                                 
95 Jonckbloet, Cluys-werk. Dichtstuk van Constantyn Huygens. 
96 de Vries, Warenar. 
97 de Vries en de Jager, Dichtwerken van Jacob Cats naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd 
ingerigt.  
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kunstige vorm tonen: met citaten van de beste moderne dichters – Willem Bilderdijk, 

Nicolaas Beets of Jacob van Lennep –, maar in literair-historistische sferen toch 

vooral van de grote klassieken: van Hooft, Vondel of Huygens, of uit de Statenbijbel. 

En om dat doel te bereiken wilde De Vries ook dat zijn Woordenboek niet alleen een 

naslagwerk zou blijven: hij wilde een woordenlijst die tegelijk ook ‘leesbaar’ was. 

‘Dat is toch wel degelijk de bestemming van het boek,’ zo schreef De Vries in de 

eerste aflevering, ‘door onze taalgenooten gelezen te worden.’ Zijn diplomatisch-

kritische editie van de Spiegel historiael was nog expliciet voor een wetenschappelijk 

publiek bedoeld, maar dat was met het Woordenboek dus anders.98 Het woordenboek 

was in die zin slechts een nieuwe verschijningsvorm van een oud ‘didactisch 

program’, waarin de oude schrijvers als na te volgen voorbeelden verschenen, en 

daarmee van de oude exemplarische geschiedopvatting,99 of van de even oude traditie 

van literaire imitatio.100 En daarom weerde De Vries, anders dan de Grimms, obscene 

woorden uit het Woordenboek. (Althans, dat was zo in de beginjaren. Naarmate het 

project vorderde beschouwde De Vries elke woord als een uiting van de nationale ziel 

en diende voor de redactie een citaat steeds meer als middel voor wetenschappelijke 

verificatio dan als voorbeeld voor letterkundige imitatio, tot ontevredenheid van De 

Vries.)101 

 De exemplarische omgang met het verleden van taal en literatuur toonde zich 

niet alleen in de tekstkeuze voor de edities van Matthias de Vries en Jonckbloet of 

enkel in de bedoelingen die achter De Vries’ Woordenboek scholen. Zij wilden beiden 

hun kennis over het verleden van de taal ook toegepast zien in hun eigen tijd, om zo 

de exemplarische opvatting te realiseren. Daartoe lieten zij hun taalgeleerdheid 

overvloeien in de sferen van de staat en de politiek. Er was het feit dat zowel enkele 

van hun edities als het Woordenboek door de Nederlandse (en ook de Belgische) 

regering ondersteund werden.102 Maar beiden gebruikten ze ook de mogelijkheden die 

de moderne staat boden om hun geleerdheid in de maatschappij te verankeren.  

In de aflevering van het Woordenboek dat in 1867 verscheen suggereerde De 

Vries bijvoorbeeld een naam voor een nieuw, Pruisisch geweertype. Nederlandse 

soldaten hadden het spontaan ‘achterlaadgeweer’ genoemd, maar een ontevreden De 

Vries stelde voor dat bij te schaven tot ‘achterlader’. Voorlopig nam hij dit 

neologisme zelf niet op in zijn Woordenboek – want ‘de woordenboekschrijver, wij 

                                                 
98 Dat had de moeder van De Vreese goed begrepen (cf. noot 94). 
99 De typering is van Rutten, ‘Vondels ‘volkomen voorbeeldt’’. 
100 Dick Wortel, ‘Het woordenboekcitaat in de oudste WNT-delen’, Voortgang. Jaarboek voor de 
Neerlandistiek, 17 (1997-1998) 191-206. 
101 Anne Dykstra, ‘J.H. Halbertsma, J. Grimm en Matthias de Vries over sexualia in het woordenboek’, 
in: N. van der Sijs (red.) Woordenboeken & hun makers (Den Haag: Sdu Uitgevers, s.d.) 223-225; 
Mathijsen, ‘Een weinig bezocht museum van de taal’ ; Dick Wortel, ‘Van ‘imitatio’ naar ‘verificatio’. 
De verwetenschappelijking van het WNT-citaat’, Trefwoord, (2002) 1-28 en van Dalen-Oskam, ‘De 
idealistische lexicograaf’, 75. 
102 Dick Wortel, ‘De financiering van het Woordenboek der Nederlandsche Taal 1849-1892’, Nieuw 
letterkundig magazijn, 10 (1992) 36-40. 
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hebben meermalen gezegd, “moet de taal niet maken, maar vinden”’ – maar nam zich 

niettemin de vrijheid het voor te stellen, want ‘de beoefenaar der moedertaal moet niet 

alleen haar verleden ophelderen en haar heden verklaren, maar ook voor de toekomst 

hare verrijking en ontwikkeling helpen leiden naar de wetten, die zij zelve hem 

geleerd heeft.’ Toen de achterlader echt in gebruik werd genomen in het Nederlandse 

leger werd zijn voorstel overgenomen. Uiteindelijk zou het dan toch in het 

Woordenboek terechtkomen, in de aflevering van 1882. Hetzelfde gebeurde later nog 

eens opnieuw, toen de Post twee nieuwe diensten aanbood en daarvoor officieel De 

Vries’ voorgestelde neologismen ‘postbewijs’ en ‘postblad’ overnam. De Vries wilde 

dus, op gezag van zijn kennis van de oude taal, invloed uitoefenen op het taalgebruik 

van zijn eigen tijd en had daarbij de moderne Nederlandse staat als bondgenoot, met 

haar militaire industrie en haar gestandaardiseerde communicatiediensten. De Vries’ 

voorstel uit 1869 voor een naam van een nieuw vervoermiddel haalde het trouwens 

niet: zijn ‘wieler’ werd wel overgenomen door een belangenvereniging, maar op straat 

werd er gewoon gesproken van een fiets. 103  Het duidelijkste voorbeeld van de 

antiquarische omgang met oude woorden leverde De Vries echter al in 1858, toen De 

visscherijen, geheeten het Vroon, ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht 

gegeven verscheen. Het was een uitgebreide studie naar de juiste betekenis van het 

oude woord ‘visscherijen’, waarmee De Vries de onjuistheid van een rechterlijke 

uitspraak wilde aantonen. Hij stelde immers vast dat met ‘visscherijen’ niet alleen het 

visrecht, maar ook het viswater zelf bedoeld werd. Op die historisch-taalkundige 

grond kon de stad Leiden volgens De Vries, hoewel ze van de rechter ongelijk 

gekregen had, aanspraak maken op enkele gronden. Van die gronden, in het intussen 

drooggelegde Haarlemmermeer, had zij immers in 1433 de ‘visscherijen’ in erfpacht 

ontvangen van hertog Filips van Bourgondië. De Vries ging hier met andere woorden 

te werk als een nieuwe Paullus Merula, de antiquarische bestudeerder van het oude 

Hollandse jachtrecht.104  

Jonckbloet gedroeg zich nog ongecompliceerder in de manier waarop hij zijn 

filologische expertise tot nut van de samenleving wilde maken. Hij beklom meer dan 

eens het spreekgestoelte van de Tweede Kamer om daar een historische uiteenzetting 

ter ondersteuning van een politiek standpunt te geven, soms tot ergernis van de andere 

volksvertegenwoordigers. Niet alleen in het dagelijkse politieke bedrijf haalde 

Jonckbloet ‘politico-historische stof’ boven: met niemand minder dan Groen van 

Prinsterer ging hij in debat over het ontstaan van de staat.105 Jonckbloet deed met deze 

staatsrechtelijke oefeningen wat editeurs rond 1750 ook al gedaan hadden, zoals in het 

                                                 
103 Rob Tempelaars, ‘Matthias de Vries als neuswijze taalzuiveraar’, in: N. van der Sijs (red.) 
Woordenboeken & hun makers (Den Haag: Sdu Uitgevers, s.d.-b) 195-205 en Rob Tempelaars, 
‘Matthias de Vries als neologist’, in: N. van der Sijs (red.) Woordenboeken & hun makers (Den Haag: 
Sdu Uitgevers, s.d.-a) 206-215. 
104 van Dalen-Oskam, ‘De idealistische lexicograaf’, 70. 
105 Moltzer, ‘Levensbericht van Jonckbloet’, 34?-35. 
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eerste hoofdstuk bleek: ook zij voerden discussies over de soevereiniteit  van de 

Staten van Holland en over de legitimiteit van het Plakkaat van Verlatinge op basis 

van de vervalste kroniek van Klaas Kolijn. Dus zelfs op het meest concrete niveau 

bleef zo nu en dan de exemplarische omgang met het verleden van taal en literatuur 

opduiken. Net als de herinnering aan de valse Klaas Kolijn. 

 

 

De constante van Kolijn: 

de materialiteit van de tekst (1860 en later) 

Kolijn bleef niet alleen aanwezig in politieke discussies met het verleden in de hand, 

ook niet alleen in de angst voor fictie die het editiewerk via de Duits-kritische 

methode zou binnensluipen; of, in algemene termen: de antiquarische traditie bleef 

niet alleen overeind in geleerde praktijken of in het exemplarische gebruik van het 

verleden. Kolijn en de zekerheden van het antiquarisme bleven vooral levend in de 

bijzondere gehechtheid die tekstediteurs, door alle evoluties van 

verwetenschappelijking, nationalisering en academisering heen, behielden voor het 

materiële. Editeurs wilden hun kennis immers nog steeds verankeren in de materiële 

wereld, want enkel de materialiteit van de oude tekst waarborgde hun kennis. Daarom 

hielden de tekstediteurs, de schenkers van het licht, in hun drukwerken vast aan het 

stoffelijke. Daarnaast wilden zij, zoals het voorbeeld van Maerlant al aangaf, de oude 

auteurs en misschien ook zichzelf verankeren in een materiële herinneringscultuur. 

Ondanks dat alles bleek echter zelfs het geïnstitutionaliseerde en aan academische 

wetenschappen ondergeschikte editievak niet immuun voor nieuwe vervalsingen. 

Nog een laatste keer keer ik terug naar de intrede van de nieuwe generatie, die 

de splitsing van de filologie in academische disciplines meemaakte. Een decennium 

voordat de editeurs de stap zetten naar de literatuur- en mentaliteitsgeschiedenis of 

naar de lexicografie, richtten zij immers de Vereeniging op, het hoogtepunt van de 

editeursbedrijvigheid in Nederland. Bij de oprichting ervan in 1844 verdedigde de 

jonge Tideman hun aandacht voor tekstedities op een traditionele wijze: edities 

zouden bijdragen tot de kennis van de vaderlandse geschiedenis en van de moedertaal. 

Want enkel goede tekstedities zouden zekerheid kunnen bieden op beide terreinen van 

kennis, waarin al zo veel geschreven en beweerd was: 

Hoe zal men ooit geraken tot eene juiste waardering onzer 
hedendaagsche taal en taalkundige begrippen, wanneer wij den grond 
niet kennen, waarop beiden gebouwd zijn, en het daardoor iederen 
onbeschaamde of vermetele gemakkelijk wordt de menigte door schijn 
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van geleerde stukken te verblinden? Dat kan de XVIIIe eeuw met het 
wanschepsel van den pseudo-KOLYN getuigen [...]106 

Ook de Vereeniging was het van bij het begin te doen om kenniszekerheid. Het was 

daarom dat zij zich wendde tot de ‘schatten van het uiterste gewicht in de reeds 

onderzochte of nog onbekende gedenkstukken der oude Nederlandsche 

letterkunde’.107 Kolijn gold dus ook aan de vooravond van de disciplinescheiding nog 

als epistemologische waarschuwing. 

 Ondanks die waarschuwing uit de vorige eeuw raakten de editeurs in hun 

triomf van het midden van de negentiende wat overmoedig. In 1863 bijvoorbeeld, 

toen de Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen, die andere succesvereniging van 

editeurs in de Nederlanden, haar vijfentwintigjarige bestaan vierde. Dat deed zij, hoe 

kon het anders, met een editie: lid Serrure bracht de Tafereelen uit het leven van Jesus 

in druk naar een vijftiende-eeuws handschrift. 108  Tot zover niets ongewoons, de 

editeur deed opnieuw wat editeurs al eeuwen deden: hij stelde een tekst via de 

drukpers opnieuw beschikbaar. De zeven foliobladen met de taferelen kwam echter 

niet zomaar in een negentiende-eeuwse letter van de pers. Voor de gelegenheid 

benutte de Maetschappy ten volle alle mogelijkheden van de druk in hun tijd: de editie 

was geen afdruk, maar met chromolithografieën maakte zij een facsimile van het 

handschrift. Hoezo, was er een aanzet geweest tot een methodologische debat onder 

editeurs, tussen de gebruikelijke (redelijk) diplomatische editeurs en degenen die de 

stap naar de Duitse, kritische editie wilde zetten? Voor Serrure was dat nog voor het 

goed begonnen was al irrelevant. Dankzij de stand der druktechniek kon hij immers 

een extreem diplomatische afdruk maken; diplomatischer dan Clarisse het had 

gekund, die geen vingerafdrukken had willen nalaten maar gebonden was aan wat er 

in de letterbak zat; diplomatischer nog dan Bilderdijk, zelfs al had die zijn drukker 

speciale tekens laten gieten.  

Maar dat was nog niet alles: Serrure liet zijn facsimile bovendien drukken op 

perkament. Hiermee negeerde hij niet zozeer een stil methodologisch debat, maar 

daagde hij vooral de geldende epistemologie van het vak uit. Sinds Wagenaars 

ontmaskering van Kolijn was een oud handschrift de eerste vereiste voor betrouwbare 

kennis en in het geval van handschriften uit de vijftiende eeuw en vroeger was dat 

meestal een handschrift op perkament. Ook Willems had in zijn zaken met het 

Koninklijk Instituut nog ondervonden dat filologische uitspraken zonder perkament 

vluchtig waren. Nu, bij deze feestelijke gelegenheid van zelfzekere editeurs, leverde 

                                                 
106 Tideman, ‘Inleiding’, 26. Hij gaat verder met een ander voorbeeld, een kennelijk onbetrouwbaar 
woordenboek: ‘[...] en wij hebben het gezien aan een etymologisch woordenboek, dat den roep van 
geleerdheid voor zich uitdraagt , maar in den grond een jammerlijk zamenstel is van anderer 
oppervlakkigheid en eigene onkunde’. Ik heb niet kunnen achterhalen over welk woordenboek dit gaat. 
107 Ibidem, 27. 
108 C.P. Serrure, Tafereelen uit het leven van Jesus, een handschrift van de XVe eeuw, Uitgaven van de 
Maatschappy der Vlaemsche Bibliophilen. IIIe Serie 8 (Gent, 1863). 
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Serrure niet zomaar een gedrukte tekst af, die gewaarborgd was door een bewaarde 

perkamenten tekst. Nee, hij leverde een tekst af die er al het mogelijke aan deed om 

niét gedrukt te lijken, maar eruit te zien als het unieke origineel. In dat opzicht was er 

meer aan de hand dan bij de enkele vervalsingen uit de revolutietijd, die zich tooiden 

met tekenen van ouderdom. Deze editie raakte aan de kern van het vak: die kern was 

altijd een remediatie van een tekst via de drukpers geweest en die overgang werd hier 

transparant gemaakt. Serrures perkamenten editie kreeg dus de schijn van het 

originele handschrift, waarmee hij behalve de tekst ook de materiële 

verschijningsvorm hiervan reproduceerde. Wanneer de editeurs zichzelf vierden, 

vierden zij dus tegelijk hun antiquarische epistemologie die gebaseerd was op de 

stoffelijke tekst. 

Het feest van de macht van het materiële was ook hiermee nog niet ten einde. 

De zelfzekere editeurs van de jaren 1860 konden met facsimile's wel hun eigen 

ingrepen wel bijna onzichtbaar maken; zélf wilden zij dat niet zijn. Dat hadden ze drie 

jaar voor Serrures editie bewezen in Damme. Daar had niet zozeer een teksteditie de 

schijn van het originele handschrift aangenomen, maar hadden editeurs de roem van 

een oude auteur op zichzelf laten afstralen. In 1860 werd er daar immers, op het 

marktplein voor het stadhuis, het standbeeld van Jacob van Maerlant onthuld. Het 

initiatief daartoe was uitgegaan van drie leden van diezelfde Maetschappy: de twee 

stichtende leden J.H. Blommaert en F.A. Snellaert, die ook de filologische 

nalatenschap van J.F. Willems beheerd had, en de Leuvense hoogleraar J.B. David. 

De editeurs verlieten hier het eeuwenoude sporenonderzoek naar de didactische 

auteur, waar zich aan het eind van de achttiende eeuw onder meer de Maerlantediteurs 

Steenwinkel en Clignett mee hadden beziggehouden, en in de jaren voor 1830 ook 

nog de gevierde Willems. In plaats daarvan lieten deze editeurs zélf sporen in steen 

na. Vanuit Nederland kwamen enkele leden van de Vereeniging hen vervoegen voor 

de onthulling: Jonckbloet natuurlijk, maar ook De Vries en Verdam, die vanaf 1858 al 

enkele delen van hun grote editie van de Spiegel historiael hadden gepubliceerd. De 

Vries mocht bij die gelegenheid als laatste het woord nemen, net voordat de gedaante 

van Maerlant onder het zeil vandaan zou komen om vanaf dan bedachtzaam op het 

volk neer te zien. De editeur stond met andere woorden aan de sokkel van de 

vereeuwigde auteur en had het laatste woord om hem te duiden.109 De zelfverzekerde 

nieuwe wetenschap waar De Vries en Verwijs het in hun editie over hadden sloeg met 

andere woorden over op de persoon van de editeur. Zonder veel twijfel trad hij zelf de 

historische cultuur – het literaire historisme op straat dus – binnen. Hij verliet zijn 

schrijftafel en betrad de wereld der dingen. 

 In het Noorden gebeurde in 1867 nog eens hetzelfde. In Amsterdam nam een 

commissie het initiatief om ook een schrijversstandbeeld op te richten: een groep 

mannen wilde een standbeeld voor Vondel oprichten in het nieuwe park, onder leiding 

                                                 
109 van Oostrom, Maerlants wereld, 389-406. 
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van Jacob van Lennep, de editeur van zijn verzameld werk. Hoewel diens werk aan de 

editie van de Spiegel historiael was neergesabeld door Jonckbloet en De Vries, werd 

zijn Vondeleditie met succes ingezet tijdens het inzamelen van het nodige geld voor 

het standbeeld. Zo werd er verteld dat de Franse keizer Napoleon III meteen overtuigd 

was om een bijdrage te leveren toen hij Van Lenneps boekdelen zag. Hij zou gezegd 

hebben: ‘Ik weet reeds genoeg; een dichter voor wien men zulk een monument sticht, 

verdient zeker een fraai standbeeld.’ De krachtmeting tussen auteur en editeur ging 

tijdens de onthulling onverminderd voort. Er vertrok op 18 oktober een wagenstoet 

van de Dam naar het park. Daarbij verongelukte de wagen met de Faam wel, waarna 

de personificatie ervan zonder hoofd haar weg moest vervolgen. Maar daarmee 

werden er niet minder lauweren geworpen naar zowel Vondel als Van Lennep. De 

editeur werd bij die gelegenheid Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw 

en kreeg een lofrede van zijn vriend Cornelis Hendrik Boudewijn Boot, oud-

burgemeester van de stad op palen. Daarin werd het effect toegelicht dat het 

standbeeld zou hebben, voor auteur en editeur gelijk: 

En is eens zijn stof verzameld met dat van zijn voorgeslacht, 
Dan blijft, naast een Joost van Vondel, Ko van Lennep steeds herdacht!110 

Hiermee stonden Vondel, in brons, en Van Lennep, nog net te been, op gelijke voet. 

Kon de faam van de editeur, die al sinds eeuwen het levenslicht aan de dode auteurs 

schonk, nog meer bevestigd worden?  

 Met de stenen Maerlant en de metalen Vondel materialiseerden de editeurs 

van de Maetschappy en van de Vereeniging hun successen, om hun sporen nog lang 

na hen na te laten. Maar hoe verging het ze, nadat hun werk van tekstbezorging 

oploste in verschillende academische disciplines? Slechts gedeeltelijk goed. Van 

Lennep werd later nog de slordige editeur genoemd die Jonckbloet en De Vries ook al 

in hem gezien hadden.111 Jonckbloet en De Vries zelf bevestigden enerzijds met hun 

lexicografie en (literatuur)geschiedschrijving wel de beloften die alle tekstedities 

sinds 1591 voor de studie van taal en geschiedenis in zich gehouden hadden. Hun 

boeken oogstten nog lang na hun dood aanzien. Jonckbloet werd de eerste 

literatuurgeschiedschrijver genoemd en als grondlegger van het vakgebied van de 

medioneerlandistiek gehuldigd.112 De Vries stond aan het begin van een lange Leidse 

traditie van lexicografie en stichtte in die zin een ‘school’.113 Maar anderzijds lieten 

zij het nauwgezette werk van de tekstediteur achter om voor henzelf onbereikbare 

academische doelen na te jagen. De Vries kon slechts één aflevering van zijn 

                                                 
110 Het verslag van de festiviteiten en de citaten uit M. F. van Lennep, Het leven van Mr. Jacob van 
Lennep, 2 dln. (Amsterdam: P.N. van Kampen en Zoon, 1909), dl. 2, 276-284. 
111 Marita Mathijsen, ‘Haastig, eigenmachtig en symbiotisch. Hoe Jacob van Lennep De Gedichten van 
den Schoolmeester maakte’, Nieuw Letterkundig Magazijn, 26 (2008a) 21-28. 
112 van Oostrom, ‘Jonckbloet. De grondlegger’. 
113 Karsten, 100 jaar Nederlandse philologie. 
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Middelnederlands woordenboek laten drukken en moest de rest van het werk aan 

Verwijs en Verdam overlaten. Het werk aan het grotere Woordenboek der 

Nederlandsche taal vorderde traag en steeds trager, waardoor hij steeds vaker in 

conflict kwam met de jongere redacteurs. 114  De laatste aflevering van het WNT 

verscheen pas in een tijd ddie hij zich niet had kunnen voorstellen. De Vries’ lange 

lexicografische werk joeg dus een immer wijkend doel na; Jonckbloet dwaalde in zijn 

historische betrachting zelfs zonder doel rond. Hij publiceerde nooit iets over de 

middeleeuwse mentaliteit. Toen in 1860 de Leidse leerstoel voor letterkunde en 

vaderlandse geschiedenis gesplitst werd en De Vries het letterkundige deel behield, 

werd de historische leerstoel niet aan hem toegekend, maar aan Robert Fruin. Die 

maakte werk van een positivistische beoefening van de geschiedwetenschap in 

Nederland, met een programma van onpartijdigheid en zonder Jonckbloets zoektocht 

naar een nationale Nederlandse ziel. Het was dan ook niet uit die van Jonckbloet, 

maar uit de toga van Fruin dat Nederlandse historici gezegd werden voort te 

komen.115 In de wilde zee van scheidende disciplines waarin het editievak na 1850 

uitgemond was, dreef De Vries op de steekkaarten voor zijn woordenboeken, terwijl 

Jonckbloet pas aan het eind van zijn leven weer een vertrouwd, ‘romantisch’ houvast 

vond. Hij werkte toen aan een editie van de gedichten van Anna Bijns, een editie die 

postuum verschenen in de reeks van de Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen.116  

 Intussen sluimerde – ondanks de zelfverzekerde omgang met de materialiteit 

die deze editeurs aangedurfd hadden, ondanks het eeuwige leven dat hun samen met 

hun auteursstandbeelden in het vooruitzicht werd gesteld – ook bij deze editeurs de 

herinnering aan Kolijn en de onzekerheid over tekstuele kennis. Nogmaals zag een 

editeur een geest verschijnen, deze keer die van Vondel, in de aanloop naar de 

oprichting van zijn standbeeld. De editeur hoorde hem een nieuwe versie van een 

gedicht dicteren, waarop hij vervolgens aantekeningen maakte die het gedicht 

interpreteerden als een vraag van de geest om Vondels standbeeld op de Torensluis op 

te richten. De editeur was de overigens ernstige filoloog Jozef A. Alberdingk Thijm. 

Hij herwerkte een lied van Vondel, Noch eens van ‘t losse Reyntje, dat oorspronkelijk 

over een raadslid uit zijn tijd ging en toespelingen bevatte op Reinaert de Vos. De 

bewerking kreeg het uitzicht van een editie door de inhoudelijke noten (en één enkele 

taalkundige). Daarin werden de toespelingen volledig verklaard en zij maken van de 

                                                 
114 van Dalen-Oskam, ‘De idealistische lexicograaf’, 71-75. 
115 Jan Romein, geciteerd in een van de motto’s van het proefschrift van Jo Tollebeek, De toga van 
Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860, Historische reeks (Amsterdam: 
Wereldbibliotheek, 1990), [v]. Voor Van Oostrom komen de medioneerlandici wél voort uit ‘de toga 
van Jonckbloet’: van Oostrom, ‘De toga van Jonckbloet’, 9-26.  
116 Willem Jozef Andreas Jonckbloet en W. L. van Helten, Nieuwe refereinen, uitgeg. door 
W.J.A.Jonckbloet en W.L. van Helten. Eerste stuk (Groningen: Wolters, 1880). Vergelijk met Herman 
Pleij, ‘Jonckbloets romantische visie van Anna Bijns’, in: K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen-
Verkooijen, en G.F.H. Raat (red.) De as van de Romantiek. Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van 
den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam (Amsterdam: Vossiuspers AUP, 1999) 189-199, 189-199. 
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pseudo-editie een pamflet ter verdediging van de Torensluis als een geschikte locatie 

voor het Vondelstandbeeld: ‘Sints drie jaar zoekt men vergeefs een plek zoo geschikt 

als de Torensluis: in ‘t midden der stad, nabij ‘t oude stadhuis (door den Dichter 

bezongen): nabij ‘t Y (dat hij beminde); nabij zijne woning (Singel op de Donkere 

Sluis); zonder belemmering voor de passage: 2x17 nederl. ellen blijven er over, enz.’ 

Willems’ grap met de voorzeggingen van de heilige Hildegarde werd zo in 

Amsterdam hernomen.117  

Ernstigere vragen over de mogelijkheid van zekere kennis van het literaire 

verleden werden echter gesteld door een nieuwe onbekende kroniek die opdook. Nu 

was het niet meer Holland dat zijn vroegste verleden op een ongekende manier 

verhaald zag, het was ook niet het jonge België dat zijn ontstaan in de Middeleeuwen 

voorspeld zag; het ging nu om Friesland. Volkomen in de geest van de intussen zo 

vaak herhaalde epistemologische eis van materialiteit, dook er in 1867 in Den Helder 

niet een afschrift op bij een boekhandelaar, maar wel een perkament, dat al gauw in 

handen kwam van Verwijs, die zich als academisch editeur al uitgebreid bewezen had. 

Het Oera Linda Boek zou nog voor decennia de Nederlandse filologen aan hun 

universiteiten dezelfde antiquarische vragen naar kenniszekerheid doen stellen als  in 

de achttiende eeuw aan de kroniek van Kolijn, of in de zeventiende aan de teksten van 

Annius van Viterbo. De dans van forger en critic was ook aan de hogeschool nog niet 

ten einde.118 

 

 

Besluit 

De tastbare ambities van het antiquarisme 

Het vorige hoofdstuk toonde wat de triomf van de editeur rond 1850 inhield: de 

verwetenschappelijking en de nationalisering van het Nederlandse letterkundige 

editievak. Beide ontwikkelingen waren een hernieuwde respons op de oproep van de 

Duitsers Hoffmann en Grimm in de jaren 1820. De editeurs in de Nederlanden 

verruimden het object van hun studies tot de Middeleeuwse lyriek in de volkstaal (I), 

verantwoordden die verruiming als een nationale verplichting (II) en oefenden 

omwille van diezelfde plicht hun vak met meer debat, met  een wetenschappelijk 

ideaal en daarom in een academisch decor (III). Het resultaat was een generatie van 
                                                 
117 [J. A. Alberdingk Thijm], Een nieuw lied van Joost van den Vondel, opgezongen door zijne schim, 
in den nacht van woensdag op donderdag (29-30 Aug. ll.), nadat de gemeente-raad van Amsterdam, 
het verzoek der Vondel-Commissie, om eene fundering voor het standbeeld aan de Torensluis te 
leggen, had gewezen van de hand (Amsterdam: K.H. Schadd, 1866), achtergrond van de bewerking en 
citaat op blz. 11. De Torensluis zou aan het eind van de twintigste eeuw inderdaad een geschikte plaats 
voor het standbeeld van een schrijver blijken, maar dan voor een die in de Korte Korstjespoortsteeg 
zijn huis had gehad, waar de passage met een standbeeld overigens aanzienlijk gehinderd zou zijn. 
118 Zie voor deze nieuwe aflevering in de zoektocht naar filologische zekerheid: Goffe Jensma, De 
gemaskerde god. François HaverSchmidt en het Oera Linda-boek, FA 973 (Zutphen: Walburg Pers, 
2004). 
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zelfbewuste, nationaal-wetenschappelijke tekstediteurs. Zij hadden de paradox van 

Willems, de combinatie namelijk tussen een nieuw nationalisme en geleerde 

gewoonten, omzeild door te kiezen voor buitenlandse voorbeelden en academie 

vormen. 

Uit dit laatste hoofdstuk bleek echter dat ondanks dat alles – ondanks het 

kritische debat, de nationale en morele onderbouwing van het werk, de verbrede 

filologische aandacht, de hoogleraarsbenoemingen – dat tekstbezorgers bleven 

kampen met dezelfde methodologische en kentheoretische problemen. Zo duurde een 

methodologische discussie onder de professoren Jonckbloet en De Vries decennia-

lang; ze miste urgentie en bleef zonder veel gevolg. Verder bleek dat de generatie 

editeurs die hoogleraar werden, de tekstbezorging achter zich liet om andere 

disciplines binnen de filologie te beoefenen: de lexicografie en de literatuur- en 

mentaliteitsgeschiedenis. Maar altijd bleef een antiquarische grondhouding de 

(ex-)editeurs typeren: plezier in de geleerdheid en vooral de gehechtheid aan het 

stoffelijke (IV). Die gehechtheid bleek uit de nauwelijks betwijfelde diplomatische 

editiemethode. En meer nog uit de standbeelden die de tekstbezorgers oprichtten voor 

twee van de normauteurs in hun vak: Jacob van Maerlant, voor de middeleeuwen en 

ook wel voor Vlaanderen, en Joost van den Vondel, voor de zeventiende eeuw en 

voor Holland. De standbeelden waren een materiële vorm van de zelfverzekerdheid 

van de academische en nationale editeurs. Tegelijk bevestigden zij hiermee nogmaals 

dat hun papieren tekstarbeid verankerd moest blijven of worden in de wereld van het 

stoffelijke. Sinds het pyrronisme van de zeventiende eeuw was de twijfel in de 

hoofden van filologen immers altijd mogelijk en die twijfel was na Kolijn ook in de 

Nederlandse tekstbezorging een constante.  

Dat de zelfverzekerdheid van de editeur tot in de wereld der dingen reikte, was 

al in 1841 gebleken, toen Willem Jonckbloet voor het eerst het wonderlijke verhaal 

van Beatrijs in druk bracht. Hij deed precies wat een geleerde als vanouds tot editeur 

maakte: hij stelde een tekst op een zeldzaam en moeilijk raadpleegbaar perkament 

(dat hij gevonden had in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag) opnieuw ter 

beschikking via de drukpers. De tekst was een diplomatische weergave van het enige 

handschrift, Jonckbloet voegde er peritekst aan toe, verklaringen die een ruime 

verspreiding en een ruim begrip mogelijk maakten. Deze teksteditie droeg belangrijke 

nieuwigheden die de academische tijd bracht, in zich: het ging niet om een 

middeleeuwse kroniek of om het verzamelde werk van een literaire zeventiende-

eeuwer, het ging nu om een middeleeuwse vertelling.  
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Afbeelding 8 – De architecturaal versierde omslag van Jonckbloets editie van Beatrijs, met 
bovenin het kader zelfs een suggestie van driedimensionaliteit. Willem Jozef Andries 
Jonckbloet, Beatrijs. Eene sproke uit de XIII eeuw (Den Haag: Schinkel, 1841) (ex. Den 
Haag, Koninklijke Bibliotheek). 
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De omslag van deze vernieuwende editie maakte echter Jonckbloets zeer oude 

bedoelingen duidelijk. De peritekst die hij hier toevoegde, die in dit proefschrift als 

het wezen van de teksteditie gold, moest een overwinning op de tijd zijn. Niet alleen 

doordat de zetter voor de titel, als vanouds bij het drukken van oude teksten, de 

gotische letter uit de kast haalde. Dat was vooral zo door het kader dat de titel, net als 

de naam van de editeur, omgaf: een duurzaam kader van architectuur en 

beeldhouwkunst (Afbeelding 8). In het kader zijn spitsbogen te herkennen, vier 

engelen in een nis, zuiltjes en timpaantjes en tussendoor gestileerde plantenmotieven. 

Alles verwijst naar de sfeer van het verhaal van Beatrijs: de hoge middeleeuwen, 

Mariadevotie, het klooster. Op die manier belooft de niet-tekstuele peritekst op de 

omslag wat er op de bladzijden van het drukwerk te lezen zal zijn: een middeleeuws 

devoot verhaal.  

De architectuur verraadt daarnaast ook de ambitie van de editeur buiten de 

tekst duidelijk. In de bovenste rand van het kader zijn er links en rechts de spitsen van 

de twee torens, die elk met een raam van twee spitsbogen en drie timpanen eindigen. 

Zij zijn bovenaan met elkaar verbonden door drie grote, organisch geornamenteerde 

en vooral zwevende spitsbogen. Het zijn de twee verbindingen tussen die zwevende 

bogen en de torens die de ambitie van de editeur verraden. De schuine lijnen van de 

twee kleine boogjes bovenin suggereren immers dat de drie zwevende bogen naar 

voren springen, dat zij ten opzichte van de torens dichter bij de lezer hangen, dat zij 

als het ware uit het papier komen. Het architecturale kader wil op die manier de 

gotische letters van de titel in de drie dimensies omvatten. De omslag leidt de lezer 

niet alleen naar de middeleeuwse inhoud van het bezorgde verhaal, hij is tegelijk een 

bewijs van de ambities die de tekstbezorger had in de wereld vóór het papier.  

Of was de omslag enkel het werk van de uitgever en zat de editeur er niet 

achter? Dat maakt niet uit, want Jonckbloets uitgever, A.D. Schinkel, was één van die 

figuren die de vernieuwingen in het editievak – de verbreding naar de middeleeuwse 

fictie, de nationalisering en de academisering – mogelijk maakten terwijl ze zelf het 

traditionele werk van de antiquarische geleerde voortzetten. Hetzelfde plezier in het 

oude, hetzelfde exemplarische nut van hun studie van het verleden, dezelfde hang 

naar materiële kenniszekerheid als bij de oude collega’s bleven mensen als Schinkel 

aantrekken. Maar ook Jonckbloet zelf en zijn nieuwe editeursgeneratie, want door al 

hun vernieuwingen heen hielden zij nu en dan vast aan een exemplarisch gebruik van 

het verleden van de taal en van de natie, en ook zij wilden de garanties van de 

stoffelijke wereld verkrijgen (opnieuw IV). Zo bezien was de paradox van Willems 

voor deze generatie inderdaad slechts een schijnbare tegenstelling. Want ook in hen 

school het antiquarisme.  
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In acht hoofdstukken en een intermezzo heb ik geprobeerd het grondplan te tekenen 

van de geschiedenis van het editievak in de Nederlanden, wat letterkundige teksten in 

de volkstaal betreft. Dat plan bleek te bestaan uit een aantal discontinuïteiten: enkele 

belangrijke vernieuwingen die vooral in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 7 aan bod kwamen 

en die te typeren zijn als processen van nationalisering van het editievak. Zij stonden 

enkele belangrijke continuïteiten blijkbaar niet in de weg: restanten uit de oudere, 

laathumanistische filologie die door de vernieuwingen heen levenskrachtig bleven. 

Die restanten kwamen vooral aan bod in de hoofdstukken 6 en 8 en noemde ik het 

voortlevende antiquarisme. Een cruciale episode voor zowel de vernieuwingen als 

voor het behoud was die van de vervalste kroniek van Klaas Kolijn, die tussen 

ongeveer 1700 en 1777 speelde en het voorwerp uitmaakte van het tweede hoofdstuk.  

Hierna zal ik dat patroon van continuïteit en discontinuïteit in het Nederlandse 

editievak nogmaals schetsen. Dat zal ik doen aan de hand van de vier gezichtspunten 

die ik het eerst destilleerde uit de zaak-Kolijn: het objectieve, het legitimerende, het 

prosopografische en het epistemologische. Aan de hand daarvan zal ik tot slot de 

juiste verhouding proberen te vinden tussen de twee interpretatiekaders, dat van Joep 

Leerssen en dat van Anthony Grafton. 

 
 

Discontinuïteiten: een drievoudige nationalisering 

In het grondplan van de geschiedenis van het Nederlandse editievak zijn de 

belangrijkste vernieuwingen te vinden in de eerste drie aandachtsgebieden. Er was 

immers sprake van een voortgaande verruiming van het filologische veld van 

onderzoek, terwijl het legitimerende kader ervoor steeds nationalistischer en daarom 

dwingender en omvattender werd en de individuele auteur als tekstinstantie steeds 

meer aan belang won, via instituten en verenigingen. De vernieuwingen op die drie 

domeinen kunnen samengevat worden als een voortgaande nationalisering van de 

volkstaalfilologie. Ik bespreek hierna elk van de drie gebieden en vat de 

ontwikkelingen daarbinnen telkens voor elk van de drie delen van dit proefschrift 

samen. 

Objectief: verruiming van de filologische aandacht naar de Nederlandse 

volkstaal en naar de Middeleeuwen (I) 

De bezorging van Nederlandse verhalende teksten vond haar oorsprong in de filologie 

van de klassieke Oudheid en in de rechtsgeleerdheid, die beide aan het eind van de 

zestiende eeuw aan de jonge Leidse universiteit beoefend werden, onder anderen door 

Janus Dousa, Paullus Merula, Justus Lipsius en Josephus Scaliger. De teksten die zij 

bestudeerden waren, voor het eerstgenoemde vakgebied, natuurlijk antieke literatuur 

en geschiedenis en, voor het laatstgenoemde, antieke en middeleeuwse 
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rechtsdocumenten. De studie ervan resulteerde vaak ook in tekstedities. In de 

decennia voor 1600 ontstond er in die Leidse context daarnaast ook aandacht voor 

teksten in de volkstaal die bij de genoemde in de buurt lagen: niet meer enkel 

klassieke dichters, maar ook die van het eigen land werden voorwerp van studie, en 

uit de Middeleeuwen niet meer enkel de rechtsteksten, maar ook de overgeleverde 

geschiedenissen. De mannen die die teksten op hun studeertafel namen, kwamen uit 

de onmiddellijke omgeving van de genoemde filologen. De stadssecretaris en dichter 

Jan van Hout vergezelde Dousa en Lipsius in een Collegium poeticum dat de 

Nederlandse schone letteren bestudeerde, en leerlingen van Merula en Scaliger, 

waaronder Petrus Scriverius en Marcus Zuerius Boxhorn, sloegen middeleeuwse 

kronieken uit de Nederlanden open. Dousa en de Amsterdamse koopman Hendrik 

Laurensz Spiegel hadden ze dat in 1591 al voorgedaan met hun editie van de 

Hollandse kroniek van Melis Stoke, die kan gelden als de oereditie van de 

Nederlandse filologie. Dit alles resulteerde vanaf de jaren 1620 in een dubbele 

aandacht van filologen: voor de eigen geschiedenis en voor de eigen taal. Die dubbele 

aandacht ging gepaard met een dubbele traditie van tekstbezorging: een van 

middeleeuwse kronieken en een van verzamelde werken van dichters uit de Gouden 

Eeuw. 

 Beide takken van het editievak droegen hun vruchten tot aan het eind van de 

achttiende eeuw. Toen vonden zij elkaar weer. Balthasar Huydecoper maakte in 1772 

een editie van de Hollandse kroniek van Melis Stoke, waarin hij uitgebreid diens oude 

taal besprak, zoals hij dat eerder ook met Joost van den Vondel gedaan had, wiens 

taalgebruik sinds ongeveer 1700 als model gold. Iets soortgelijks deden Jacob Arnold 

Clignett en Jan Steenwinkel vanaf 1784, toen zij in de Spiegel historiael van Jacob 

van Maerlant niet enkel de Nederlandse geschiedenis lazen, maar de dichter uit 

Damme ook loofden om zijn eenvoudige, maar even voorbeeldige taalgebruik. Zo 

kwamen niet meer enkel de gouden jaren uit de zeventiende eeuw, maar ook de 

Middeleeuwen in beeld voor de talige helft van de aandacht van tekstediteurs. Het 

gevolg daarvan was dat uit die duistere eeuwen niet meer enkel de kronieken het 

bestuderen waard waren. In 1819 bezorgde de voornoemde Clignett Esopet, een 

verzameling dierenfabels en daarmee de eerste strikt literaire tekst uit de Nederlandse 

Middeleeuwen die in druk gebracht werd. Slechts enkele jaren later zou ook het 

middeleeuwse volkslied aandacht krijgen van editeurs als de Duitse August Heinrich 

Hoffmann von Fallersleben en Willem Bilderdijk. Het was de eerste belangrijke 

objectieve uitbreiding van het Nederlandse editievak sinds zijn ontstaan in Leiden in 

1591.  

De talige en de historische tak van het Nederlandse editievak bleven na 1838 

evenzeer met elkaar verstrengeld en de Middeleeuwen bleven schone letteren leveren. 

Daaronder waren het de ridderromans die een vurige verdediger vonden in de persoon 

van Willem Jozef Andries Jonckbloet. Hij bracht de Roman der Lorreinen, de Roman 
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van Walewein en de Roman van Lancelot in druk, naast Karel ende Elegast en verder 

nog Beatrijs en de Dietsche Catoen. Jonckbloets vriend Matthias de Vries voegde 

daar nog een ongeziene aandacht aan toe voor het individuele woord, zoals hij dat bij 

dichters uit zowel de Gouden Eeuw en de Middeleeuwen als uit zijn eigen tijd 

terugvond. Hij was de man die de plannen maakte voor zowel het 

Middelnederlandsch Woordenboek als het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Het 

doel van beide editeurs lag echter buiten de eigenlijke tekstbezorging. Jonckbloet gaf 

de ridderromans en middeleeuwse vertellingen uit om met de gegevens die erin te 

vinden waren ooit een Nederlandse mentaliteitsgeschiedenis te schrijven, waarmee hij 

voor de historische tak van het editievak een nieuw doel formuleerde. De Vries 

vernauwde daarnaast de traditie van de editoriale aandacht voor het taalgebruik tot 

professionele lexicografie. Zo richtte de blik van de tekstediteur, die sinds 1591 steeds 

verruimd was en reikte tot steeds meer en steeds oudere literatuur, zich nu op nieuwe 

horizonten. 

Alle oude onderzoeksonderwerpen van de filologie werden overigens nog 

steeds beoefend: de literatuur en geschiedenis van de klassieke oudheid, de 

rechtsgeleerdheid van de eigen streken en de Middeleeuwen. Nederlandse 

tekstediteurs voegden daar na 1591 telkens nieuwe aandachtsgebieden aan toe: de 

Nederlandse literatuur van de Gouden Eeuw, de Nederlandse geschiedenis van de 

Middeleeuwen, de middeleeuwse literatuur uit de Nederlanden. De aandacht voor de 

Nederlandse literatuur en de Nederlandse Middeleeuwen zijn gemakkelijk te 

interpreteren als een groeiende aandacht van de tekstediteurs voor de eigenheid van 

hun landstreek. Die eigenheid werd voor die editeurs dan ook steeds meer de 

legitimatie voor hun werk, zoals bleek uit het tweede punt van studie in dit 

proefschrift. 

Legitimerend: het eigene van de Nederlanden (II)   

De oorsprong van het Nederlandse editievak is ook in dit tweede opzicht 

veelbetekenend. De oereditie van Stoke uit 1591 was het werk van Dousa, die enkele 

jaren daarvoor een leidende rol gespeeld had in de bezetting van Leiden door Spaanse 

troepen. Hij werd geholpen door Spiegel, die zich thuis voelde in de Amsterdamse 

kringen waar de literatuur in de zeventiende eeuw groot succes zou kennen. De 

godsdiensttwisten dus, maar ook het culturele hoogtij van de zeventiende-eeuwse 

Nederlanden: ze waren de voedingsbodem voor de groei van het editievak. Tegelijk 

bepaalden ze ook voor lang het onderwerp ervan. Enerzijds verwerkten de editeurs de 

burgeroorlogen op een historische basis: ze oefenden zich in het ontdekken van de 

historische waarheid, via rechtsgeleerde documenten, om zo ook de historische grond 

van het ontstaan van de Republiek te kunnen bewijzen. Die oefening liep in de 

achttiende eeuw onverminderd door, zo bleek in de discussie onder de Kolijnediteurs. 

Het succes van de dichters in de Gouden Eeuw bracht editeurs aanvankelijk het besef 
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van mogelijk tekstbederf bij, door fouten die bij herhaald drukwerk ontstaan. Later, na 

1700, inspireerde dat succes tekstediteurs op een andere manier: zij namen die 

intussen wat ouder geworden teksten op in hun taaldidactiek, die uitging van na te 

volgen voorbeelden. Het aan de Nederlanders zo eigen bestuur en de hun zo eigen 

literatuur: dat waren de twee rechtvaardigingsgronden voor de tekstediteurs. Aan de 

basis van beide legitimeringen lag een exemplarisch historisch besef: de gedachte dat 

uit het verleden concrete voorbeelden gehaald konden worden om in de eigen tijd 

beter te leven. Dat kon gaan om voorbeelden van goed bestuur – hetzij zelfbestuur, 

hetzij onder koninklijk of grafelijk gezag – of om voorbeelden van goed taalgebruik.  

 Die aandacht voor de dubbele eigenheid nam nog toe na de revoluties van 

1800 en bleef het voedingsbed voor de verdere ontwikkelingen in het Nederlandse 

editievak. Opnieuw kwamen er impulsen van de politieke omstandigheden. Enerzijds 

droegen binnenlandse ontwikkelingen daartoe bij. De Zuid-Nederlander Jan Frans 

Willems, die zelf de gevolgen van de Franse Revolutie gezien had, hing ten tijde van 

het Verenigd Koninkrijk een Groot-Nederlands staatsnationalisme aan. Het bracht 

hem er in 1819 toe een Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde, 

opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden te schrijven, waarin hij schrijvers 

uit heden en verleden gebruikte voor de verdediging van de Nederlandse taal, voor 

een taalpolitieke agenda dus. Het betekende een belangrijke politisering van de 

filologie. Tijdens de Belgische Opstand zou hij – zij het anoniem en voor de grap – 

daarvan nog een staaltje geven in de vorm van een valse teksteditie. Die politisering 

kreeg nog in datzelfde jaar 1819 buitenlandse hulp. De Duitser Hoffmann von 

Fallersleben bracht toen namelijk een bezoek aan de Nederlanden en publiceerde 

vanaf 1820 een plan in de Algemeene konst- en letterbode. Enerzijds lanceerde hij een 

oproep tot een empirisch-wetenschappelijke beoefening van de Nederlandse filologie 

en anderzijds gaf hij die een ethische onderbouw. Het bewaren en bezorgen van oude 

teksten moest voortaan, zo parafraseerde Hoffmann zijn Duitse collega Jacob Grimm, 

een nationale en morele plicht zijn. Het klonk hooggestemd, maar had vooral een 

opvallend effect onder de Nederlanders. Bilderdijk, en in zijn spoor ook Willems, 

voelden zich bedreigd door de Duitse interesse en sloten zich op in hun binnenlandse 

geleerdheid, met hun oude aandacht voor het eigene en hun lange filologische traditie. 

Het resultaat was vreemd genoeg tóch een nationalisering van het editievak, in strikt 

staatsburgerlijke zin: met Willems’ staatsnationalistische doelen en met Bilderdijks 

achterdocht jegens de Duitsers werd de tekstbezorging exclusief-nationalistisch, of 

protectionistisch. 

 De oude filologische gebondenheid aan het Nederlandse eigene vond in de 

derde periode, na 1838, alsnog het contact met Duitse nationalistische ideeën. De 

koppeling ziet er wat ingewikkeld uit. Jonckbloet, De Vries en hun generatiegenoten 

kenden de binnenlandse traditie van de protectionistische Bilderdijk. Die wilden zij 

echter niet volgen; ze zochten daarentegen aansluiting bij het door hem gevreesde 
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buitenland. Net de bloeiende Duitse filologie werd hun voorbeeld, net als het 

voortgaande werk van de intussen Belg, dus ook buitenlander geworden Willems. Die 

buitenlandse voorbeelden stelden hen in staat om, na ongeveer twintig jaar, gehoor te 

geven aan de empirisch-wetenschappelijke en nationalistische oproep van Hoffmann. 

Via het buitenland konden ze dus de bestaande aandacht voor het eigene in de 

Nederlandse tekstbezorging aanpassen aan het Europese nationalistische discours, 

terwijl ze dezelfde grondhouding als hun voorgangers konden blijven aannemen, 

zonder dat zo te hoeven benoemen. Met deze zelfpresentatie slaagde deze generatie 

tekstediteurs erin om als de eerste nationale tekstediteurs onthouden te worden. Daar 

droeg natuurlijk ook hun werk toe bij, dat niet meer enkel – zoals vanouds – het 

bestuur en de literatuur van de Nederlanden tot voorwerp nam. Vindplaatsen van de 

Nederlandse (of Vlaamse) natie werden nu ook (zoals ook al in het eerste, objectieve 

aandachtsgebied bleek) de middeleeuwse lyriek, de gewoonten van het dagelijkse 

leven in het verleden en het afzonderlijke woord. Die vindplaatsen legden een 

fundamentelere eigenheid van de Nederlandse natie bloot: die moest niet langer 

gezocht worden in concrete voorbeelden van bestuur of taal, maar in een abstractere 

vorm, in een moeilijker te traceren volksziel. Het was een uiting van een nieuw 

historisch besef, dat niet meer exemplarisch was, maar nationaal en in ambitie zelfs 

episch. 

 Deze verschuiving van een exemplarisch naar een nationaal historisch besef 

verklaart meteen ook de verruiming van de filologische aandacht die ik hiervoor als 

eerste besproken heb. Wie concrete voorbeelden voor bestuur en taal zoekt, kan die 

vinden in de grote literaire successen uit een tijd waarin de taal nog gelijkend was en 

in kronieken die de res gestae van voorgangers in dezelfde landen bespreken. Wie 

echter een diepere verwantschap met het verleden zoekt, vindt die niet zozeer in 

recente successen of in geschiedoverzichten. Volksverhalen, dierenfabels en de oudste 

poëzie leken daar beter voor geschikt. Het meest echter epische teksten, die 

beschouwd werden als overblijfselen van een verloren gegaan, nationaal episch 

narratief. Het is dat oude epische bestanddeel in de Nederlandse eigenheid waar 

nationalistische tekstediteurs na 1800 steeds vaker naar op zoek gingen. 

Prosopografisch: geboorte en wasdom van de editeur als tekstinstantie (III) 

Tegelijk met het genre van de Nederlandse teksteditie kwam in 1591 ook de editeur 

als tekstinstantie tot leven. Dat gebeurde in het lofdicht dat Dousa op zijn hulp Spiegel 

schreef. De editeur kreeg daarin een belangrijke rol: hij redde de oude tekst van de 

ondergang. Dat discours van redder bleef daarna altijd aan de tekstbezorger kleven, 

door de dubbele ontwikkeling van het vak heen. Bij oude kronieken heette het dat hij 

de tekst van de vergetelheid redde, dat hij in de duisternis der eeuwen het licht bracht 

en dat hij de haast vergeten auteur het eeuwige leven schonk. Bij de literaire 

verzamelde werken school het gevaar eerder in tekstbederf; de editeur verleende dan 
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de zorg van een heelmeester en hij behandelde de kwetsuren die de wereld en de tijd 

aan de tekst toegebracht hadden. Met zulk decorum nam de tekstediteur een 

volwaardige plaats in tussen andere tekstinstanties, zoals de auteur, de vertaler, de 

compilator of de drukker. Wat meer was: de herkenbare aanwezigheid van een editeur 

bleek het wezenlijke kenmerk voor de teksteditie. Een teksteditie definieerde ik in de 

inleiding al als een tekst die een bemiddelaar via de drukpers opnieuw ter beschikking 

stelt en daarbij in de peritekst zichzelf of zijn ingrepen kenbaar maakt en er eventueel 

verantwoording voor aflegt. 

 De sociologische inbedding van deze editeur als tekstinstantie maakte in de 

tweede periode, tussen 1784 en 1838, een institutionalisering door. Vooraf, in de 

eerste periode na 1591, waren twee groepen van individuele editeurs te herkennen, die 

parallel liepen met de twee subgenres in de teksteditie. De kroniekedities waren 

aanvankelijk meestal het werk van rechtsgeleerden uit Leiden, eventueel maar niet 

noodzakelijk daar ook werkzaam als hoogleraar. Zij kregen in de loop van de 

achttiende eeuw het gezelschap van een heterogene groep amateurs-antiquaren, zoals 

Cornelis van Alkemade en Pieter vander Schelling, met meestal een eerder lokale 

aandacht voor het verleden. Daarnaast stonden de verzamelde werken, die meestal het 

werk waren van drukkers-boekverkopers en artsen uit Amsterdam. Zij stonden in 

nauwe relaties tot de literaire kringen in die stad en onder hen namen na 1700 enkele 

taalkundigen-didactici het eerste woord, waaronder David van Hoogstraten, Pieter 

Vlaming en Huydecoper.  

Die laatste vormde de overgang naar de institutionalisering van de tweede 

periode. Die begon met de oprichting van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde te Leiden in 1766, waarvan Huydecoper als lid gevraagd werd. Onder de 

oprichters van de Leidse Maatschappij zou vooral Hendrik van Wijn (lang leven en) 

in het editievak van zich doen spreken. De betekenis van de Maatschappij zelf kan 

niet worden overschat, door de oude handschriften die in haar bibliotheek bewaard 

werden en door het genootschappelijk bijeenbrengen van woorden, wat als het begin 

van de Nederlandse lexicografie kan gelden. Dat werk kwam al gauw editeurs van 

pas, bijvoorbeeld Clignett en Steenwinkel, voor hun editie van Maerlants Spiegel 

historiael. Dit vroege begin van filologische institutionalisering kreeg na 1813 

navolging met de oprichting van het Koninklijk Instituut, waarvan de Tweede Klasse 

zich, vooral met Bilderdijk als voorzitter, ook toelegde op het verzamelen en in druk 

brengen van handschriften. Aan de Maatschappij onttrok het de voortgezette 

bezorging van de Spiegel historiael. Rond 1830 kreeg dit overheidsinstituut nog het 

gezelschap van twee commissies die tekstbezorging als expliciet doel kregen: in 

opdracht van de Haagse regering de Commissie Rerum Belgicarum scriptores, nog net 

voor de Belgische Opstand. Al gauw daarna en in opdracht van de Brusselse regering 

ontstond de Commission royale d’histoire. Die drie laatstgenoemde 

overheidsinstituten hadden onder anderen Willems als gemeenschappelijk editeur-lid. 
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Binnen en buiten die instituten startten bovendien enkele van de bekendste editeurs 

publicatiereeksen, die ze zelf vulden: ik noem slechts Bilderdijk en zijn (Nieuwe) 

Taal- en dichtkundige verscheidenheden, Willems en zijn Mengelingen (en later zijn 

Belgisch Museum), verder nog Clignett met zijn vroegtijdig gestopte Bydragen en ook 

de Horae belgicae van Hoffmann. De boekenreeksen en de overheidsinstituten 

vormden de latere aanvullingen voor de uitzonderlijk vroege Leidse Maatschappij.  

Terwijl door die tweede periode en door de institutionalisering heen ook 

enkele Leidse en andere hoogleraren actief bleven in de tekstbezorging, stelden de 

editeurs van de nationale generatie in de derde periode zichzelf een nieuwe 

academisering als expliciet doel. Daartoe hadden ze eerst een volwaardig vakgebied 

nodig. Dat bestond enerzijds uit een eigen organisatievorm. Die vonden zij in het 

Zuiden in de Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen, die in de wetenschappelijke 

literatuur weinig onderzocht is. Bekender is in het Noorden de Vereeniging ter 

bevordering der oude Nederlandsche letterkunde, waarvan ook Jonckbloet en De 

Vries lid waren. Behalve een eigen organisatie had het vak anderzijds ook eigen 

debatten nodig. Binnen die Vereeniging werd inderdaad over de methode en het 

voorwerp van het vakgebied gediscussieerd. Jonckbloet stond daarin vaak als enige 

tegenover zijn generatiegenoten: hij bepleitte de kritische teksteditie in Duitse zin en 

ook, zoals hierboven al aangehaald, een exclusieve aandacht voor de ridderroman. 

Onder meer door die vakdiscussies kwam er een einde aan de Vereeniging als eigen 

organisatievorm, maar de twee bekendste leden traden al spoedig academia binnen als 

hoogleraar. Bij die gelegenheid herhaalde vooral Jonckbloet het patroon dat ik al bij 

de nationalisering in het vorige aandachtsveld besprak: kritiek op de binnenlandse 

voorgangers en het wetenschappelijke buitenland als voorbeeld. De bestaande 

filologische traditie, die juist academisch van oorsprong was, stelde hij zo in de 

schaduw. Het succes van zijn generatie, dat behalve een inhoudelijke en legitimerende 

nationalisering nu ook een vormelijke academisering inhield, kwam er des te meer 

door op de voorgrond.  

Uiteindelijk zou onder het dak van de universiteiten het Nederlandse editievak 

zijn grootste zelfstandigheid verliezen, dienstbaar als het werd aan de nieuwe 

disciplines van de nationale geschiedschrijving en de lexicografie, waar Jonckbloet en 

De Vries zich voor inzetten. Niettemin hadden de nationalisering en de nieuwe 

academisering van het editievak veel betekend voor de editeur als tekstinstantie: hij 

werd er opnieuw door bevestigd in zijn decorum van tekstbemiddelaar en redder van 

de ondergang, een decorum dat wezenlijk bleef voor het vak dat hij sinds 1591 

beoefend had. 

 

De eerste drie aandachtsgebieden die ik in dit proefschrift gevolgd heb, zijn samen te 

vatten als een drievoudig proces van nationalisering. Naarmate het besef van 

Nederlandse eigenheid en ook het historische besef, die samen de editoriale aandacht 
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voor oude teksten legitimeerden, nationaliseerden (II), nam ook de aandacht toe voor 

teksten die een uitdrukking waren van die eigen taal en die eigen geschiedenis (I). 

Tegelijk nationaliseerde ook de organisatievorm met overheidsinstituten, om later 

opnieuw te academiseren (III). Dat laatste had te maken met een cruciaal punt: de 

vraag of de beoefening van de filologie in het algemeen en van de Nederlandse 

letterkundige tekstbezorging in het bijzonder op zich ook tot de Nederlandse 

eigenheid behoorde. Voor de protectionistische Bilderdijk was dat wel het geval. Voor 

Willems ook, al leidde dat bij hem na de Belgische onafhankelijkheid tot paradoxale 

epische voetnoten: de oude, geleerde vorm kreeg bij hem zonder voorbehoud de glans 

van het nieuwe nationalisme. De editeurs uit de generatie van Jonckbloet en De Vries 

miskenden die filologische eigenheid van de Nederlanden echter, om via de omweg 

van het buitenland en de academie zichzelf met nieuwe kracht te presenteren als 

legitieme tekstinstanties. 

 

 

Continuïteit: de gewoonten van het antiquarisme 

Een drievoudige nationalisering vat de discontinuïteiten in de geschiedenis van het 

Nederlandse editievak samen. Daar tegenover staan even belangrijke continuïteiten. 

Die zijn bovenal te vinden in het vierde gezichtspunt van dit proefschrift, het punt met 

name van waaruit ik de epistemologie van het editievak besprak. Hierna vat ik de 

ontwikkelingen in epistemologisch opzicht samen voor elk van de drie periodes. Aan 

de hand van de zo geschetste continuïteiten en discontinuïteiten zal ik daarna de juiste 

verhouding tussen de interpretatiekaders kunnen schetsen. Uiteindelijk zal ik proberen 

een historische betekenis toe te kennen aan de lange lijnen van de filologie, die binnen 

het ruime chronologische kader van dit proefschrift naar boven zijn gekomen. 

Epistemologisch: de blijvende spanning tussen beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid (IV) 

Een editeur, zo bleek uit mijn definitie van een teksteditie, stelde een tekst waarvan 

hij niet de auteur was, opnieuw ter beschikking via de druk. Hij kon erin ingrijpen en 

daar eventueel verantwoording voor afleggen, maar moest zich – om zich te 

onderscheiden van een herdrukker – altijd kenbaar maken, met minstens een naam. 

Hij herleidde zo een ongecontroleerde zee van herdrukken tot een geautoriseerde 

uitgave, of bracht een tekst van perkament over naar bedrukt papier. Zijn doel was 

altijd teksten via de drukpers opnieuw ter beschikking te stellen in een veilige vorm, 

hetzij fysiek veilig en bestand tegen de tijd, hetzij inhoudelijk veilig en bestand tegen 

te groot succes. Veiligheid school voor een tekst in zijn openbare beschikbaarheid, die 

de editeur hem via de drukpers schonk. 
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Met zijn tekstbemiddeling maakte de editeur ook aanspraak op juistheid. Het 

hoge belang – zij het exemplarisch, nationaal of moreel – waarmee de editeur zijn 

onderneming legitimeerde, kon immers enkel gediend worden met de juiste 

taalvoorbeelden en met het juiste geschiedverslag. De editeur vroeg dus wezenlijk om 

vertrouwen in zijn bemiddeling. Dat werd hem ook toegezongen, samen met wat 

decorum, en hij bracht zelf altijd zijn vele werk en zijn precisie in herinnering. De 

affaire-Kolijn had echter geleerd dat, ondanks die woorden, enkel materieel bewijs en 

in de eerste plaats een oorspronkelijk handschrift betrouwbaarheid kon bewijzen. Er 

waren immers na 1700 editeurs van de kroniek van Klaas Kolijn geweest, die 

persoonlijke en politieke tekenen van betrouwbaarheid hadden ingeroepen; zij stonden 

tegenover Huydecoper, die taalkundige twijfels bij de kroniek had. De vervalsing van 

Kolijn werd echter pas definitief vastgesteld door historicus Jan Wagenaar in 1777, bij 

ontstentenis van een materieel handschrift. Voortaan werd de tastbare oorspronkelijke 

tekst een epistemologische eis in het editievak. Hoe veelvoudig, openbaar en 

beschikbaar een editeur een tekst ook maakte, zijn betrouwbaarheid bleef afhangen 

van de enkele, oorspronkelijke en materiële tekst. Met andere woorden: de 

hernieuwde beschikbaarheid die de drukpers aan een tekst bood, moest altijd worden 

aangevuld met een materieel te bewijzen betrouwbaarheid.  

Omdat de editeur zulk een belangrijke bemiddelende rol speelde, omdat hij 

tussen de tekst en de drukpers stond en omdat hij, zoals uit het prosopografische 

aandachtspunt bleek, met hooggestemde epitheta bedacht werd, was zijn 

betrouwbaarheid echter ook al voor de zaak-Kolijn een punt van groot belang. In de 

vroegste periode verschilde de basis voor die betrouwbaarheid in de twee genoemde 

subgenres. Kroniekediteurs staafden hun ingrepen in de oude teksten documentair: ze 

verwezen naar andere, meestal officiële stukken, die ze integraal opnamen en waarvan 

ze soms ook de materiële vorm nauwgezet bespraken. De editeurs van literair 

verzameld werk daarentegen zochten voor hun betrouwbaarheid meestal een 

auctoriële basis: zij wilden altijd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke auteur staan, 

hetzij door persoonlijk contact, hetzij door biografische studie. Discussies onder 

editeurs, zoals die van Kolijn, toonden echter hoe net zo goed alle andere aspecten 

van hun sociale en intellectuele leven ingeroepen konden worden, à charge of à 

decharge. De beoordeling van tekstediteurs verschilde immers niet veel van die van 

getuigen in een rechtszaak. 

Aan het eind van de eeuw van Kolijn verschoof de beoordeling van de 

betrouwbaarheid van tekstediteurs naar de filologische instituten. Wagenaar 

ontmaskerde Kolijn voor de Leidse Maatschappij. Zij bleef de plaats waar editeurs en 

andere filologen hun betrouwbaarheid konden bewijzen: met argumenten in haar 

publicaties, maar vooral met het deponeren van bewijsstukken in haar bibliotheek – 

zoals Joannes Clarisse dat deed met zijn losgeweekte fragmenten van Maerlant en 

Stoke. Ook de nieuwe instituten uit deze periode waren tegelijk plaatsen van discussie 
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en depots van bewijzen voor betrouwbaarheid. Dat het Willems niet meteen lukte met 

een vondst toegelaten te worden tot het depot dat ook het Koninklijk Instituut was, 

ergerde hem dan ook zeer. In deze revolutionaire periode bleek verder dat de 

betrouwbaarheid van de teksteditie ook voorwerp kon zijn van filologische humor, 

zoals de pamflettaire vervalsingen van Johannes Bottelgier en opnieuw Willems 

bewezen. Dat het tegelijk nog steeds een serieuze epistemologische kwestie was, 

bewees Hoffmann met zijn twee vervalste gedichten, waarmee hij de toestand van de 

filologie in Nederland zei te willen aanklagen. De filologie en de tekstbezorging 

moest voor hem immers, zoals hiervoor bleek, nog belangrijker worden dan zij al was: 

editeurs moesten met hun pen soldaten zijn in een empirische en nationale strijd. 

In het derde tijdvak, waarin die strijd door de jonge generatie omgebogen werd 

tot een academisch-nationale, leek het probleem van de betrouwbaarheid veraf. De 

editeur leek zijn betrouwbaarheid immers zozeer bewezen te hebben dat voor 

sommigen – te weten: Jonckbloet – een nieuwe stap mogelijk was: die naar de 

kritische editie. Anderen – vooral dan De Vries – zagen nieuwe mogelijkheden in een 

andere richting: hij wilde op basis van betrouwbaar gebleken edities en de daarbij 

gevoegde glossaria aan het lexicografische werk beginnen. De aandacht voor het 

stoffelijke, die bij hun voorgangers epistemologische garanties had geboden, werd bij 

deze generatie een manier om uitdrukking te geven aan het hernieuwde 

zelfvertrouwen van de editeur. Deze tekstgeleerden grepen zélf in de materiële wereld 

in en richtten standbeelden op: in 1860 een voor Maerlant in Damme en in 1867 een 

voor Vondel in Amsterdam. De tekstediteurs van de nationaal-academische generatie 

werden delvers, van bouwstoffen voor hun historische en lexicografische 

wetenschappen, maar ook van duurzame grondstoffen voor hun standbeelden. Het 

oude epistemologische probleem zou ondanks alles even sterk terugkeren: in hetzelfde 

Vondeljaar 1867 zou de Nederlandse filologie immers in twijfels gestort worden, toen 

het Oera Linda Boek opdook. Waren de Nederlandse tekstediteurs vergeten dat hun 

voorgangers, zoals Willems, Clignett, Steenwinkel of Van Alkemade, geen delvers 

van bouwstoffen geweest waren, maar geleerden die hun tekstuele kennis enkel voor 

zeker aannamen wanneer ze die bevestigd zagen door een graf? Waarde de geest van 

Kolijn niet nog steeds rond?  

De antiquarische gewoonten: van klassieke filologie naar literair historisme 

Met zicht op het grondplan van de geschiedenis van het Nederlandse editievak, met 

zijn discontinuïteiten en continuïteiten tussen 1591 en 1863, wordt het mogelijk de 

twee gehanteerde interpretatiekaders aan te vullen en de verhouding tussen beide te 

schetsen.  

De interpretatiekaders van Grafton en Leerssen raken elkaar in chronologische 

zin in een Sattelzeit van het Nederlandse letterkundige editievak, tussen 1784 en 1838. 

De studie van de ontwikkelingen in die periode, die ik in het derde deel van dit 
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proefschrift voorstelde, bood de mogelijkheid om beide kaders niet alleen 

chronologisch op elkaar te laten aansluiten, maar beide ook inhoudelijk bij te stellen. 

Ten eerste vulde ik Graftons schema aan met de volkstaalfilologie, die geïnteresseerd 

was in de eigen geschiedenis en de eigen taal en daarom nauw verwant was aan een 

gevoel van eigenheid in de Republiek der Verenigde Provinciën. Die 

volkstaalfilologie maakte belangrijke ontwikkelingen door in de revolutietijd, zowel 

inhoudelijke als organisatorische. In tegenstelling tot wat Grafton lijkt te suggereren, 

was ze dus meer dan enkel een bevestiging van het filologische grondpatroon, 

getekend door de klassieke filologie van de zeventiende-eeuwse Republiek der 

Letteren. De filologische aandacht voor het eigene kreeg in deze periode immers een 

ongeziene, ethische intensivering door het nationalisme. Ten tweede vulde ik het 

literair-historische kader van Leerssen aan met die oudere volkstaalfilologie en met de 

stelling dat het juist die ouderdom van geleerde tradities was die een cruciale rol 

speelde in de aansluiting van de Nederlanden bij het Europese literaire historisme. Die 

aansluiting verliep in twee fasen. In de jaren 1820 was er een binnenlandse, 

protectionistische fase, waarin vooral Bilderdijk de internationaal getinte traditie van 

de Leidse filologie wilde beschermen tegen Duitse historistische vernieuwingen; 

twintig jaar later was er een internationaal georiënteerde, wetenschappelijke fase 

waarin een nieuwe generatie editeurs zich tegen Bilderdijk afzette en tegelijk de 

Duitse vernieuwingen omarmde. Het opmerkelijke daarbij was dat Bilderdijk, 

ondanks zijn protectionisme, eigenlijk al het nieuwe nationalisme in de tekstbezorging 

in de praktijk bracht en – omgekeerd – dat de jonge generatie, ondanks haar 

internationale en wetenschappelijke vernieuwingsdrang, in diezelfde praktijk van 

tekstbezorging weinig van de meeste voorgangers verschilde. 

Behalve een gefaseerde discontinuïteit verbindt ook de belangrijkste 

continuïteit de twee opeenvolgende kaders. Het gaat om de blijvende spanning tussen 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid, maar ruimer vooral om de antiquarische 

gewoonten van tekstediteurs, waarvan die epistemologische spanning slechts één 

kenmerk was. 

 In de inleiding beschreef ik het antiquarisme als geleerde houding, zoals het 

sinds Momigliano in gebruik is, aan de hand van vier kenmerken. Twee ervan 

kwamen in dit proefschrift slechts zijdelings ter sprake. Ten eerste het plezier in de 

geleerdheid, dat bij Clarisse in 1818 en bij een woordenboekredacteur uit 1871 

expliciet naar boven kwam, dat veel tekstediteurs zonder twijfel met hen gemeen 

hadden (en hebben), maar dat slechts zelden terug te vinden is in de peritekst van hun 

werk, wat de belangrijkste bron van deze studie was. Ten tweede was er het uitstel 

van het verhaal. Antiquarische geleerden verzamelen en bestuderen fragmentarische 

resten van het verleden, zonder daarbij te zoeken naar een ruimer betekenisverband, al 

helemaal niet naar een geschiedverhaal dat zij op basis van die fragmenten zouden 

moeten construeren. Dit uitstel van het grote verhaal konden de Nederlandse 
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tekstediteurs natuurlijk volhouden doordat zij hun blik naar steeds meer en steeds 

andere literaire resten uit het verleden richtten – zoals uit het eerste, objectieve 

aandachtsveld bleek (I). Dit nam overigens niet weg dat tekstediteurs wel verwezen 

naar een ruimer verhaal, naar een legitimerend narratief voor hun onderneming – 

zoals uit het tweede aandachtsveld bleek (II). Beide eerste kenmerken van het 

antiquarisme waren dus wel belangrijk voor de Nederlandse tekstediteurs, maar 

gingen hun gedrukte werk eerder vooraf dan dat ze er uitgebreid in tot uiting kwamen. 

De twee andere kenmerken van het antiquarisme lijken belangrijker. Vooreerst 

de exemplarische geschiedopvatting, die er nauw mee verbonden is. Grafton 

benoemde het exemplarische verband tussen heden en verleden voor de klassieke 

filologie, bijvoorbeeld bij de filosofische doelstellingen die Lipsius met zijn studie 

van de Romeinse Oudheid zei na te streven. Dat exemplarische verband was ook 

geldig in de Nederlandse volkstaalfilologie, die rond 1600 ontstond in de omgeving 

van Lipsius en in Amsterdam. De hele vroegste periode van haar ontwikkeling lang 

was die geschiedopvatting bepalend: tekstediteurs bedachten bestuur en literatuur uit 

de eigen tijd met concrete voorbeelden uit het eigen verleden, te beginnen bij 

middeleeuwse graven en zeventiende-eeuwse dichters. Leerssen signaleerde in die 

geschiedopvatting een verschuiving naar een episch historisch besef. Heden en 

verleden kregen een verband op een abstracter niveau: ze maakten deel uit van één 

doorlopend, heroïsch verhaal, ze vormden samen de natie-in-ontwikkeling. Ook dat 

was van toepassing in het Nederlandse editievak, dat zich na 1784 nationaliseerde. 

Nederlandse editeurs kozen immers ook voor epische teksten uit het verleden en ze 

huldigden het abstracte, nationale geschiedverband. Enige onduidelijkheid bestond er 

onder hen, zoals bleek, over de vraag of filologische gewoonten daar deel van 

uitmaakten of niet. 

 De exemplarische geschiedopvatting van het antiquarisme uit Graftons kader 

leek dus te wijken voor de grote nationaal-wetenschappelijke successen van de 

volkstaalfilologie uit Leerssens kader. Toch bleek dat ook in die successen het 

exemplarische historische besef van tel bleef: de lexicografen van het Woordenboek 

der Nederlandsche Taal wilden niet enkel de natie vinden in het woord, maar hun tijd 

ook goede taalvoorbeelden verschaffen; Jonckbloet wilde niet alleen de gewoonten 

van de Nederlandse natie in de ridderroman vinden, maar verstrekte vanaf het 

spreekgestoelte van de Tweede Kamer ook politieke voorbeelden uit het verleden. 

Daaruit blijkt dat voor de Nederlandse tekstediteurs het exemplarische historische 

besef uit de antiquarische filologie en het epische historische besef uit het nationale en 

wetenschappelijke literaire historisme elkaar niet uitsloten. Misschien maakte het 

exemplarische historische besef, samen met de aandacht voor het fragmentarische, het 

uitstel van het grote verhaal en het plezier in de geleerdheid, de literair-historistische 

bloei van het Nederlandse editievak juist mogelijk. 
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Een vierde kenmerk van het antiquarisme, de gehechtheid aan het materiële, 

maakt een vergelijkbaar patroon in de lange ontwikkeling van het editievak in de 

Nederlandse volkstaal duidelijk. Hierboven besprak ik die gehechtheid uitvoerig als 

noodzakelijke bewijsgrond voor filologische kennis en als uitdrukkingsmiddel van het 

zelfbewustzijn van de nationaal-wetenschappelijke editeur. Die dubbele materiële 

gehechtheid bewijst dat, zoals Grafton stelt, de filologie zijn basistrekken kreeg in de 

Leidse studie van de Oudheid rond 1600 en toen ook haar volkstaalvariant 

voortbracht. Verder echter ook dat de ontwikkelingen van na 1800 – te weten: 

nationalisering, verwetenschappelijking en het literaire historisme – pas echt leidden 

tot het grote succes van die volkstaalfilologie. Het was, zeker in de ogen van 

tijdgenoten als Hoffmann en Jonckbloet, pas in dat succes dat de volkstaalfilologie op 

gelijke hoogte kwam met de klassieke tak van studie.  

Het omgekeerde is echter ook waar. Zelfs de brede historische cultuur, de 

alomtegenwoordige uitdrukking van de literair-historistische denktrant die Leerssen in 

heel Europa ontwaart, kende een antiquarische kern: de schrijversstandbeelden uit de 

jaren 1860, op initiatief van tekstediteurs opgericht, waren slechts de meest zichtbare 

variant van een geleerde, epistemologische gewoonte die in de filologie van rond 

1600 een noodzaak geweest was. De zelfverzekerde literair-historistische 

volkstaalfilologie van het midden van de negentiende eeuw ontleende haar kracht aan 

het nationalisme, maar werd uiteindelijk een voltooiing van het programma van de 

antiquarische filologie, die gezocht had naar materiële kenniszekerheid over het 

verleden. Zo bezien zijn de twee filologieën uit beide interpretatiekaders geen 

uitersten waartussen de waarheid te vinden moet zijn, maar lijkt de latere een 

eigengereide inlossing van de beloften van de eerdere. 

De woorden, het monument en de dingen 

De Leidse klassieke filoloog Josephus Justus Scaliger had grote interesse in 

mummies. Die interesse illustreert de zeer kleine afstand die er bestond, in de tijd van 

zijn aankomst in Leiden in 1593, tussen de studie van oude teksten en de studie van 

oude zaken. Scaliger wilde, zodra hij in de stad aangekomen was, de Egyptische 

mummies zien die de arts Bernardus Paludanus in zijn verzameling oudheden en 

naturalia bezat. Ze waren voor Scaliger de bijbelse geschiedenis in tastbare vorm.1 

Leidenaar Johannes de Laet is een ander voorbeeld van hetzelfde. Hij was bestuurder 

van de West-Indische Compagnie, editeur van Plinius en verzamelaar van rariteiten 

als de hand van een zeemeermin, tekeningen, inscripties, globes en ook oude 

handschriften. Met zijn interesse in het Oud-Fries en in runentekens was hij tegelijk 

                                                 
1 Eric Jorink, Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping 
1575-1715 (Leiden: Primavera Pers, 2006), 279. 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 416 

een van de eerste beoefenaars van de Germaanse linguïstiek.2 Taal en artefact waren 

voor zulke laathumanistische geleerden immers slechts verschillende uitingsvormen 

van één omvattend systeem van kennis.3 Hoewel de res en de verba in de loop van de 

zeventiende eeuw steeds meer gescheiden verzameld werden door geleerden – omdat 

enerzijds, zoals wetenschapshistoricus Eric Jorink stelt en zoals hier al eerder vermeld 

werd, in de filologie de antiquarische strijd tegen het pyrronisme een toevloed van 

tekstuele gegevens voortbracht en anderzijds in de natuurfilosofie de studie van de 

uiterlijke verschijningsvormen het steeds vaker won van toetsing aan de Bijbel en de 

klassieken4 – ondanks die groeiende scheiding dus, heeft de studie van de woorden 

het nooit echt gered zonder de wereld van de dingen.5 Dat bewees Klaas Kolijn. 

 In de zekerheid van die wereld der dingen hoopten tekstediteurs op een glimp 

van de eeuwigheid, voor hun tekst en ook voor zichzelf. Daartoe hadden zij altijd het 

medium van de drukpers ingezet, het wezenlijke instrument van de editeur als 

tekstinstantie. Hun streven beperkte zich echter niet tot de wereld van papier, het nam 

ook de nog meer tastbare en nog meer zichtbare vorm van het standbeeld aan. Die 

complementariteit van boek en monument is een zeer lange lijn in de geschiedenis van 

de filologie. Rond 1600 werd immers al van Desiderius Erasmus gezegd dat hij zowel 

in zijn verzamelde werken zou voortleven, als in zijn Rotterdamse standbeeld, het 

vroegste schrijversstandbeeld in de Nederlanden. 6  Ook na de opkomst, de 

nationalisering en de verwetenschappelijking van de geleerde tekstbezorging tussen 

1591 en 1863, ook na de standbeelden uit de jaren 1860 – kortom, ook buiten het 

bestek van dit proefschrift, liep die lijn door. 7  Nog in 1979 liet de Nederlandse 

Koninklijke Akademie van Wetenschappen immers haar historisch-kritische literaire 

tekstedities verschijnen onder de titel Monumenta Literaria Neerlandica, als papieren 

                                                 
2 Ibidem, 308-310. In vergelijking daarmee wordt De Laet (verrassend) hoofdzakelijk vanuit de latere 
linguïstiek besproken door Dekker, The origins of old Germanic studies in the Low Countries, 58-337. 
3 Jorink, Boeck der Natuere, 269-272 en 298-299. 
4 Ibidem, 320-321 en 355-359.  
5 Dat is ook de stelling van Grafton. Hij noemt de bedoelde scheiding tussen klassieken in boeken en de 
waarneembare wereld een ‘narrative’ dat hij wil nuanceren. Hij ziet immers een blijvende ‘negotiation’ 
tussen boeken en wereld, ondanks de grote ontdekkingen, zelfs van de Nieuwe Wereld, een 
onderhandeling die met name aan de Leidse universiteit plaatsvond (Grafton, Shelford en Siraisi, New 
Worlds, Ancient Texts, met name 2-5 en 217-228). 
6 C. L. Heesakkers, ‘Svperet qvae saecvla massa. Een massief dat de eeuwen kan trotseren. Rond het 
Rotterdamse standbeeld van Erasmus en de Leidse uitgave van zijn verzamelde werken’, Mededelingen 
van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 13 (1990) 33-52. 
7 Voor een historische schets van het editievak na de bestudeerde periode, voor Nederland vooral na 
1950: zie Mathijsen, Naar de letter, 27-28. Aanvullingen daarop, vooral voor de periode vanaf de jaren 
1970 en A.L. Sötemann: zie Annemarie Kets-Vree, Oude bronnen, nieuwe vragen. Ontwikkelingen in 
de editiewetenschap. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 
Editiewetenschap – vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds, daartoe in staat gesteld door het 
Huygens Instituut (KNAW) – bij de faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit van Amsterdam op 
20 november 2008 (Amsterdam: Vrije Universiteit, 2008), 2-5. Voor de bijzondere plaats die het 
editievak in de Nederlandse letterkunde na die jaren bleef innemen, in vergelijking met de letterkunde 
van andere talen, zie Thomas Vaessens, De revanche van de roman. Literatuur, autoriteit en 
engagement, 2e druk (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2009), 54-55. 
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monumenten dus. 8  Enkele jaren later, in 1987, tot slot, werd een standbeeld van 

Multatuli onthuld, in het bijzijn van de Nederlandse koningin, van velen van de 

bezorgers en van de uitgever van zijn toen nog onvoltooide Volledig werk.9 Het beeld 

werd onthuld op de Amsterdamse Torensluis, waar de schim van Vondel zijn 

standbeeld had willen zien verrijzen. Het is nu echter Multatuli, die daar studenten in 

de filologie eraan herinnert dat ook bezorgers van teksten behaagd worden door 

tastbare eeuwigheid, als een stenen versie van Scaligers mummies. 

 

 

 
8 De reeks begon met A. L. Sötemann en H. T. M. van Vliet, J.C. Bloem. Gedichten. Historisch-
kritische uitgave. Uitgegeven onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, 2 dln., Monumenta Literaria Neerlandica 1 (Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgeverij, 
1979) en wordt nog steeds aangevuld door het Huygens Instituut van de Akademie. Over de betekenis 
van het Latijnse monumens, zie Ketelaar, ‘Archieven’. 
9 Zie onder meer de rede door uitgever G. A. van Oorschot, ‘Zeer hoog door mij geachte mevrouw’, 
Over Multatuli, 10 (1987) 19-22 en verder 52°22’28” NB, 4°53’22” OL. 
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CHRONOLOGIE  VAN EDITIES  

Hierna volgt een chronologische lijst van de edities die in de tekst genoemd worden. 
Alle vormen van een editie komen erin voor. Vervalsingen en grappen zijn ook 
opgenomen. Het is echter geenszins een volledige lijst van verschenen edities uit de 
periode tussen 1591 en 1863. 
 

 
Antoon van 't Sestich. Practijke ciuile des edelen heere M. Phylips VVielant, Raedt ons gheduchts 

Heeren Phylips, EertsHertoghe van Oostenrijck / Hertoghe van Bourgoignien / &c. Voortijts 
zijn President in Vlaenderen / ende naderhant hooft van zijnen hooghen Rade / neffens hem 
residerende. Van nievvs ouersien, gecorrigeert ende gesuppleert. Thantwerpen: Henrick vander 
Loe, 1573. 

Hendrik Laurensz Spiegel. Hollandtsche Riim-Kroniik inhoudende de gheschiedenissen der Graven 
van Hollandt tot het Jaer M. CCC. V. door enen wiens naeme noch onbekent is / voor 286. jaren 
beschreven. Met een voorrede des Edelen E. Jonkh. Jan vander Does / Here tot Noordtwyk / 
Register-meester van Hollandt. Hier is noch by gevoeght de moort van Graef Floris / ende 
Gherrit van Velsens wedervaren / zangs gewijs. T'Amstelredam: Barendt Adriaensz., 1591. 

Paullus Merula. Placaten ende ordonnancien op 't stuck van de wildernissen. s'Graven-Hage: Beuckel 
Corneliss. Nieulant, 1605. 

Petrus Scriverius. Poemata pleraque selecta. Lvgdvni Batavorum: T. Basson, 1609. 

Petrus Scriverius. Beschrijvinghe van ovt Batavien, met de antiqviteyten van dien. uyt ontallicke 
gheloof-waerdige schrijvers ende oude stucken neerstelic opgesocht by een nieuwe vader-
landslievende schrijver nieuwelickx uytgegeven. Tot Arnhem: by Jan Janssoon., 1612. 

Justus Lipsius en Jan van Hout, [Drietalig afschrift van Psalm 18 uit de Wachtendonckse 
Psalmvertaling], in: Abrah[am] vander Milius. Lingua Belgica, sive de Linguae illus 
communitate tum cum plerique aliis, tum praesertim cum Latina, Graece, Persica; deque 
communitatis illius causis; tum de Linguae illius origine et latissima per nationes quamplurimas 
diffusione; ut et de ejus praestantia. Leiden, 1612, 152-155. 

Hendrik Laurensz Spiegel. Hollandtsche riim-kroniik inhoudende de gheschiedenissen der Graven van 
Hollandt tot het iaer M. CCC. V. Door enen wiens naeme noch onbekent is, voor 319. iaren 
beschreven. Met een voorrede des Edelen E. Ionkh. vander Does, Heere tot Noordtwyk, 
Register-meester van Hollandt. Hier is noch by gevoecht een vvaerachtige deductie van de 
gelegentheyt van Graef Floris ende Gerrit van Velsen. Mitsgaders een extract vvt een Oude 
Chronijcke, ghedruckt by Ian Veldenaer tot Vtrecht int Jaer ons Heeren 1480. Item een Extract 
uyt een ander out Bouck, van dē iaere 1315, in Francijn geschreven. s'Graven-Haghe: By 
Hillebrant Iacobssz, 1620. 

Petrus Scriverius. Nederduytsche poemata. Leyden: H. van Westerhuisen, 1621. 

L.C. t'Cieraet der gheesteliicker brvyloft, gemaeckt door den goddelijcken leeraer, ende seer 
vvtnemenden schouwer Heer Ian Rvysbroeck, canonick regulier ende eerste Prioor van 
Groenendale. Int licht ghebrocht door eenen liefhebber Christi. Met het leven e¯n Miraculen des 
Autheurs. Brussel: By Ian van Meerbeeck, inde Putterye in S.Anna, 1624. 

Zacharias Roman. De oude Chronijcke ende historien van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan 
Reygersbergh, van Cortgene: van nieus met eenighe byvoechsels / mitsgaders met de figueren 
der graeven van Zeelandt vermeerdert. Tot Middelbvrch: by Zacherias Roman, boeck-verkooper 
op den Burcht / inden vergulden Bybel, 1634. 

Wouter van Gouthoeven. D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van 
Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige 
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geslacht-registeren ende genealogien der voornaemster edelen, midtsgaders steden, dorpen, 
heeren-huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt. Voor desen noyt alsoo ghedruckt 
gheweest. Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh Jaer 1636. 
'sGraven-hage: By Hillebrant van Wouw, 1636. 

Jacob vander Burgh. Gedichten van den Heere Pieter C. Hooft, Drost te Muyden, Baljuw van 
Goeylandt, &c. Verzaemelt en uytgegeven door Iacob vander Bvrgh, Raedt des Heeren van 
Brederode. Verzaemelt en uytgegeven door Iacob vander Bvrgh. t'Amsterdam: Iohan Blaev, 
1636. 

Marcus Zuerius Boxhorn. Chroniick van Zeelandt, eertijdts beschreven door d'Heer Johan 
Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert. 2 dln. Middelburch: By Zacharias ende Michiel 
Roman, Boeck-verkoopers, woonende op den Burght, inden vergulden Bybel, 1644. 

Jacob vander Burgh. Gedichten van den Heere Pieter C. Hooft, Ridder van St. Michiel, Drost te 
Muiden, Baljuw van Goeilant, &c. Verzamelt en uitgegeven door Iacob vander Bvrgh, Agent van 
hare Hooghmogentheden te Luik. t'Aemsteldam: Iacob Lescaille, 1644. 

Petrus Scriverius. Beschrivinghe van Ovt Batavien met de antiquiteyten van dien mitsgaders 
d'afbeeldinge, afcomst ende historie der Edelen Hoogh-geboren graven van Hollant, Zeelant 
ende Vrieslant etc. Als oock een corte beschrivinghe der Nederlansche Oorlogen, beginnende 
vanden aenvang der Nederlanse beroerten tot den iare 1646 incluys met de afbeeldinge der 
gouverneurs en andere chrychs-helden. t'Amsterdam: Broer Iansz., 1646. 

Marcus Zuerius Boxhorn. Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt, door Johan 
Veldenaer over omtrent twee hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, 
als oock verscheyden graeflijcke brieven, raeckende de outheden ende saeken van de gedachte 
Landen, verrÿckt. Tot Leyden: By Willem van Riinnenburch, 1650. 

Jan Jacobsz Schipper. Alle de wercken, so oude als nieuwe, van de Heer Iacob Cats, Ridder, oudt 
Raedtspensionaris van Hollandt, &c. Amsterdam: Ian Iacobsz Schipper, 1655. 

Petrus Scriverius. Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Door 
de Heer Petrus Scriverius, op nieus oversien en verbetert. Als mede met een byvoeghsel en toet-
steen vermeerdert. Met der graven afbeeldinge in 't Kooper verçiert. t'Amsterdam: By Ian 
Hendricksz Boom, Ioost Pluymer, en Casparus Commelijn, 1663. 

Jan Jacobsz Schipper. Alle de wercken, zoo oude als nieuwe, van de Heer Jacob Cats, Ridder, Oudt 
Raedt-pensionaris van Hollandt, &c. Vermeerdert met des Autheurs tachtigjarigh Leven, en 
Bedenckingen op Zorgvliet. 2 dln. t'Amsterdam: I.I. Schipper, 1665. 

Afrikaense Thalia, of het derde deel van de Geurige Zang-godin. Door Willem Godschalck van 
Focquenbroch, in sijn leven, fiscael aen de Gout-kust van Guinée, of het noordt-gedeelte van 
Afrika. Vermeerdert en verbetert. Alle de wercken van W.G.V. Focquenbroch. t'Amsterdam: 
Weduwe en Gysbert de Groot, 1682. 

Abraham Bógaert. Alle de werken van W. v. Focquenbroch. Verzamelt en uitgegeven. 2 dln. 
t'Amsteldam: Wed. van Gysbert de Groot, 1696. 

Mattheus Smallegange. Nieuwe cronyk van Zeeland, eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven 
Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent 
deses Landschaps oudheden en herkomsten, wateren en stroomen, eilanden, steden, en 
heerlykheden. Tot Middelburg: by Joannes Meertens, boekverkooper in de Gist-straet, en zyn 
mede te bekomen tot Amsterdam, by Abraham van Someren, boekverkooper, 1696. 

Antonius Matthaeus. Veteris ævi analecta seu Vetera aliquot monumenta quæ hactenus nondum visa. 
10 dln. Leiden: Sebastiaan Schouten, 1698-1710. 

Cornelis van Alkemade. Hollandse jaar-boeken of rijm-kronijk van Melis Stoke. Behelsende de 
geschiedenissen des lands, onder de princen van het eerste huis, tot den jare 1305. Met de 
afbeeldingen van alle de Hollandse graven, geschetst naar de aaloude schilderyen der 
Karmeliten te Haarlem. Nevens verscheide egte bylagen, betreffende de ware toestand der 
geschillen, tussen Graaf Floris de V, en de Hollandse Edelen. Mitsgaders de beeldenisse van 
Heer Gerard van Velsen; en andre oude Frayigheden, noit te voren in 't ligt gebragt. Alles met 
noodige uitleggingen opgehelderd. Leyden: By Johannes du Vivie, en Isaak Severinus, 1699. 
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J. Bapt. C[louwet] en M. C[louwet]. Alle de wercken van Lambertus Vossius, bestaende in seer 
aerdige, ende curieuse dichten, te weten: Alle de vermaerde oorlogh-stucken, ende daeden van 
den graeve van Buquoy; Aerme lieden kermis binnen Ghendt; Fyghe-snoeper; Bacchus cort-
ryck; Sinne-merck vande vlieghe in de keirsse; Venus-ban; Bacchus beeldt; Zoylus wynckel; 
Brugsche avont-leute; Hemel-spraecken vanden Brughschen H. Bloedt-dagh, vande jaeren 
1641. 42. 43. en 44.; Houwelickx haest berauw; benevens veel diversche curieuse menghel-
dichten t'saemen by een vergaedert door J. Bapt. ende M. C. 2e druk. Brugghe: Ignatius van Pee, 
1700. 

David van Hoogstraten en Geer Brandt. P.C. Hoofts Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt. 
Nu op veele plaatsen verbetert en vermeerdert., Mengelwerken. Amsterdam: Henrik Wetstein en 
Pieter Sceperus, 1704. 

Gysbert de Cretser. Beschryvinge van 's Gravenhage, behelsende desselfs eerste opkomste, stichtinge 
en vermakelyke situatie. mitsgaders de oude coustumen die in den Hage geobserveert worden. 
Waarachter bygevoegt is de zeestraat op Scheveninge door de heer van Zuylichem. Tot 
Amsterdam: by Jan ten Hoorn., 1711. 

David van Hoogstraten. Nederduitse gedichten van Johan van Broekhuizen, met uitvoerig 
levensbericht. Amsterdam, 1712a. 

David van Hoogstraten. Joachim Oudaans poëzy, verdeeld in drie deelen. Achter het derde deel komt 
het Leven van den dichter, beschreven door. David van Hoogstraten. Te Amsteldam: by de wed: 
P: Arentz, en K: vander Sys., 1712b. 

David van Hoogstraten. J. Oudaans Aanmerkingen over Q. Horatius Flaccus dichtkunst op onze tyden 
en zeden toegepast door A. Pels. T' Amsterdam: by Gerard onder de Linden., 1713. 

David van Hoogstraten. Johannes Antonides van der Goes. Gedichten. Hier bij komt het leven des 
dichters. Amsterdam, 1714. 

David van Hoogstraten. Publius Ovidius Nasoos Heldinnebrieven, vertaelt door J. vanden Vondel. 
Amsterdam: Gerard onder de Linden, 1716. 

Laurentius Robyns. Historiæ Lossensis libri decem authore. Joanne Mantelio. cui adjuncta sunt 
Diplomata Lossensia, privilegia, paces, pacta, donationes, infeudationes, &c., necnon 
recollectio edictorum, constitutionum, declarationum, jurium &c. labore & studio Laurentii 
Robyns. Leodii: F. Alexandri Barchon, 1717. 

David van Hoogstraten. H. Dullaerts gedichten, Gedichten. Amsterdam: Gerard onder de Linden, 1719. 

David van Hoogstraten. Alle de treurspelen van J. v. Vondel. 2 dln. Amsterdam: Joannes Oosterwyk, 
1719-1720. 

Gerardus Dumbar. Reipublicæ Daventriensi ab actis, Analecta, seu Vetera aliquot scripta inedita, ab 
ipso publici juris facta. 3 dln. Daventriae: Apud Johannem van Wyk, 1719-1722. 

Hubert Korneliszoon Poot. Vervolg der poëzye van Arnold Moonen. Te Delf: by Reinier Boitet., 1720. 

Jan vander Deyster, De vaderen, ofte Het tweede deel vande derde dagh der tweeder weke, vervatende 
Arbrahams offerhande. Ghedicht by wylen den E.G. de Saluste, Heere van Bartas, de phœnix 
vande Fransche Poëten. Ende nu wt het Fransch in Nederlandts vertaelt door J. van Vondelen. 
Te Leyde: Jan vander Deyster, 1722. 

Pieter Vlaming. H.L. Spieghels Hertspieghel en andere zedeschriften, met verscheidene nooit gedrukte 
stukken verrijkt en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren. 
Amsterdam: Andries van Damme, 1723. 

Cornelis van Alkemade. Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans 
van Brederode, genaamt Jonker Fransen oorlog beschreven en met egte meest ongedrukte 
bewyzen bekragtigt. Te Rotterdam: by Philippus Losel., 1724. 

Hubert Korneliszoon Poot. Gedichten van Joachim Oudaan, noit voor dezen in 't licht gezien, 
Gedichten. Te Delf: by Reinier Boitet, 1724a. 

Hubert Korneliszoon Poot. Alle de gedichten van Joan de Haes. Hier by komt F. Sidneis Verdediging 
der poëzy uit het Engelsch vertaelt. 2 dln. Te Delf: by Reinier Boitet, 1724b. 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 422 

Pieter Vlaming. Beginselen of kort begrip der rederykkunst, ten dienst der tael- en dichtlievenden 
opgestelt door David van Hoogstraten. Te Amsterdam: by Gerard onder de Linden, 1725. 

Arnold Willis. Overgebleve gedichten van Jakob Zeeus. Rotterdam: Arnold Willis, 1726. 

Isaac Le Long. Spiegel historiaal, of Rym-Spiegel; zynde de Nederlandsche Rym-Chronyk, van 
Lodewyk van Velthem, voor ruym 400 Jaaren in Dichtmaat gebracht. Beginnende met het Jaar 
1248 toen Graaf Willem van Hollandt Keyser werdt, en eyndigende met het Jaar 1316 van welke 
de Schryver is Tydtgenoot geweest. Nooyt voor desen gedrukt. Getrouwelyk uytgegeven, volgens 
het oorspronkelyke Handtschrift, op Perkement geschreeven, en met noodige verklaaringen 
opgeheldert. Amsterdam: Hendrik van Eyl, 1727. 

Johann Schilter en Johann Georg Scherz. Joannis Schilteri Icti olim Argentorati Thesaurus 
Antiquitatum Tevtonicarum Ecclesiasticarum, Civilium, Litterariarum. 3 dln. Dl. 2: Monumenta 
Civilia, Historica, Miscella: Edita, Inedita. Legem Salicam novo & gemino conspectu cum 
Notis. Jus Provinciale Alemannicum denuo e MSS. editum & accurate cum aliis collatum 
Latineque versum. Bella Caroli M. & Ludovici German. cum Barbaris: Epinikio & aliis 
Carminibus vetustis vernaculis celebrata. Tirolis & Winsbeckii Parænetica, &c. Pleraque post 
Schilterum summa cura recensuit, castigavit, emendavit, Jus Provinciale latine vertit, Singula 
Notis plurimis illustravit Joh. Georgius Scherzius. Ulmae: Bartholomaeus, 1727. 

Petrus Vlamingius. Davidis Hoogstratani Poëmata. Amstelaedami: apud viduam Gerardi Onder de 
Linden, 1728. 

Balthasar Huydecoper. Proeve van taal- en dichtkunde: in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels 
vertaalde Herscheppingen van Ovidius, voorgesteld door B. Huydecoper. Waar achter volgen 
eenige bijdragen en verbeteringen, een kort bericht wegens de letter Y, en twee bladwijzers. 
t'Amsterdam: E Visscher en J. Tirion, 1730. 

Pieter Vlaming. [Lukas Schermers] Poëzy. t'Amsterdam, 1730. 

Isaac Le Long. Boek-zaal der Nederduytsche Bybels, geopent, in een historische verhandelinge van de 
oversettinge der Heyligen Schriftuure in de Nederduytsche taale, sedert deselve eerst wierdt 
ondernomen. Met een omstandig bericht, van meer dan hondert oude handtschriften, van Bybels 
en Bybelsche boeken. Doormengt met historische, taalkundige, geestelyke en wereldtlyke 
aanmerkingen. Amsterdam: Hendrik Vieroot, 1732. 

Nicolas Lenglet du Fresnoy. Le roman de la rose, par Guillaume de Lorris & Jean de Meun dit 
Clopinel. Revu sur plusieurs éditions & sur quelques anciens manuscrits. Accompagné de 
plusieurs autres ouvrages, d'une preface historique, de notes & d'un glossaire. 3 dln. Paris: 
Veuve Pissot, 1735. 

Antonius Matthaeus en Gerardus Block. Veteris ævi analecta seu Vetera monumenta hactenus nondum 
visa. Quibus continentur scriptores varii qui præcipue Historiam Universalem, Expeditiones in 
Terram Sanctam, Res Germaniæ, Gelriæ, Hollandiæ, Ultrajecti, Frisiæ, tam Occidentalis, quam 
Orientalis, & Groningæ; ut & Gesta Equestris Ordinis Teutonici, Dominorum de Brederode, de 
Culenburch, & de Arckel, memoriæ prodiderunt: præterea Itineraria, Testamenta Vetera, & 
Doctorum Virorum Epistolæ. Primus in lucem edidit adjectis Observationibus suis Antonius 
Matthæus Quondam Juris in Illustri Academia Lugduno-Batava Antecessor. Editio secunda 
quinque Tomis comprehensa. Cui accedunt Editoris Notæ, ejusdemque Indices accurati & 
locupletes. 10 dln. Hagae Comitum: Gerardus Block, 1737. 

[Simon Doekes]. Gedichten van Petrus Scriverius, benevens een uytvoerige beschryving van het leeven 
des dichters; verrykt met deszelfs afbeeldingen, en lofdichten, zo van oude, als hedendaagsche 
poëeten. Te Amsteldam: by Jan Hartig, 1738. 

Balthasar Huydecoper. Brieven van P.C. Hooft, ridder van St. Michiel, Drost van Muiden, Baljuw van 
Goeiland, enz, Brieven. Te Amsterdam: by Adriaan Wor, en de erve G. onder de Linden, 1738. 

Korte beschryvinge van de strenge belegeringe en wonderbaarlyke verlossinge der stad Leiden in den 
jaare 1574 door Jan Fruytiers, welke in dien tyd geleeft heeft. Na den druk in Delft 1577; met 
eenige aanteekeningen van Pieter Scriverius; en andere byvoegzelen. Te Haarlem: by Johannes 
Marshoorn en Pieter van Assendelft, boekverk., 1739. 

Sebastiaan Centen. Chronyk van Hoorn, daar in het begin, aanwasch, en tegenwoordige staat dier stad 
verhaalt worden. Als mede de gedenkwaardige geschiedenissen die, zo voor, in, als na den 

 



CHRONOLOGIE VAN EDITIES 423

trubbel, in of omtrent dezelve en door geheel West-Vriesland gebeurt zyn, tot het jaar 1630. 
Beschreven door Theodorus Velius. Dezen vierden druk met aantekeningen vermeerdert. Te 
Hoorn: By Jacob Duyn, 1740. 

Frans van Mieris. Chronyk van Holland, van den Klerk uit de Laage Landen by der Zee: nooit 
voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgeever. Te 
Leyden: by Pieter vander Eyk, 1740. 

[Balthasar Huydecoper]. Privilegien en handvesten der stede en des eilands van Texel. Amsterdam: B. 
van Gerrevink, en Erve Ratelband, 1745. 

Gerard van Loon. Geschicht-historiaal rym, of Rymchronyk van den heer Klaas Kolyn, benedictiner 
monik der abtdye te Egmont; beginnende met den Simberschen vloed, en eyndigende met de 
dood van Graaf Dirk, vader van Florents den III, Graaf van Holland, in 't jaar 
elfhonderdzesenvyftig voorgevallen. Zynde voords nog met de noodige zoo Taal- als 
Historikundige Aantekeningen opgehelderd, en met eenen Bladwyzer der Oude Nederduytsche 
Woorden verrykt. 's Gravenhaage: Pieter de Hondt, 1745. 

Pieter van der Schelling. De aloude vryheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; vergeleeken 
met die van laater tyden. Vertoonende I. De Batavieren, als een Vry Volk, onder hunne eige 
Overheden, en Wetten. II. Hollands Krygshoofden, en Graaven, aangesteld door 's Lands 
Staaten, en niet door Koningen der Franken. III. Holland geen wettig Leen van het Fransche, 
nog Duitsche Ryk geweest zynde, nog van het Bisdom van Utrecht. IV. Hollands Staaten, 
Vertogen, Plakaaten, Historischryvers, Dousa, De Groot, Merula, Vossius, Scriverius, V. 
Leeuwen, Matthaeus, Van Alkemade, enz. nevens het algemeen Gevoelen, verdeedigd tegen de 
beschuldigingen van Mr. G. Van Loon. V. De Histori van Kolyn, als eerst ontdekt, en verklaard 
door K. Van Alkemade, dog sedert zeer gebrekkelyk uitgegeeven, VI. Mitsgaders Hollands 
Tiendregt, enz. verdeedigd door Mr. P. van der Schelling. Rotterdam: Philippus en Jakobus 
Losel, 1746. 

Paul van Alen. Memoriaal of beschryving van de stad Grave, en den lande van Cuyk Te samen 
gebracht en in geschrift nagelaten, door den heer Diderik Paringet. Uytgegeven en met 
aantekeningen vermeerdert, Stucken en documenten behoorende tot den Memoriaal. Tot 
Utrecht: by Hermanus en Johannes Besseling., 1752. 

Isaac Le Long. Het boek der tyden in 't korte, ofte Chronyk van de geheele wereldt voornaamentlyk 
behelsende, het geen 'er in de gesaamentlyke Nederlanden is voorgevallen; van 't beginsel der 
wereldt, tot in den jaare Christi 1560. Beschreven door Wouter van Heyst; volgens desselfs 
origineele handtschrift voor d'eerstemaal uytgegeven. Amsterdam: Steven van Esveldt, 1753. 

Jacob Spex. Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot. Amsterdam: Jan Roman, 1759. 

Isaac Le Long. Naleesingen en verbeeteringen in eenige van myne uytgegevene werken, kort historisch 
verhaal, van den eersten oorsprong der Nederlandschen Gereformeerden kerken onder 't kruis, 
als meede tot de boekzaal der Nederduytsche bybels, de historie der reformatie van Amsterdam, 
en den spiegel historiaal, van Lodewyk van Velthem. Amsterdam: Gerrit de Groot, 1760. 

Anna Reessen. De nagelaten gedichten, en Nederduitsche spraekkunst, van wylen den heer Frans de 
Haes. Amsteldam: Pieter Meijer, 1764. 

J.M.V.L.G.D. [=Joannes Michaël van Langendonck]. Prœlium Woeringanum ofte Strydt ende slach van 
Woeringen, tusschen Jan den I., hertogh van Lothryk en Brabant ende markgraaf des H. Ryck, 
en Walerand hertogh van Limborch; Ofte de Victorie behaelt den V. Juny 1288. door de welke 
dit laesten Hertogdom voor altydt aen het eersten is gevoeght gebleven. Eerst in oud 
nederduytsch berymt door Broeder Jan Van Heelu geseyt Van Leeuwe, daer naer in't latyn 
gedicht 1641 door den seer Edelen Heere, Henrick-Carel van Dongelberge, Raedsheer in den 
Souverynen Raede van Brabant, Baron van Reves &c. ende ten laesten in nederduyts prosa 
uytgegeven by den voorschreven Heere ten jaere 1646. ende nu oversien door J.M.V.L.G.D., 
S.D.S.L. Loven: J.P.G. Michel, 1770?. 

Balthasar Huydecoper. Rijmkronijk van Melis Stoke met historie- oudheid- en taalkundige 
aanmerkingen. 3 dln. Leyden: Johannes le Mair, 1772. 

Johannes Prins. Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad 
Leiden, kort en klaer voorgesteld uit den grond der eerste, en gebragt tot de laetste beroerten en 
oorlogen van Nederland, voorgevallen in de XV. en XVI. eeuw De vijfde druk, met nieuwe 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 424 

aentekeningen opgehelderd.; als ook vermeerderd met eene na-reden. en met de treffelijke oratie 
van den heere mr. Karel Crucius. uitgesproken op de 100ste verjaergetyde van Leidens ontzet, 
1674. Te Leiden: bij de wed. A. Honkoop en zoon, 1777. 

Gerrit Manheer. Kronyk der stad Rotterdam, uit de beste schryveren byeen verzameld. Beginnende met 
den jare 1270, en eindigende met het jaar 1670. Te Rotterdam, 1779. 

Balthasar Huydecoper en Frans van Lelyveld. Proeve van taal- en dichtkunde; in vrymoedige 
aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius; voorgesteld door B. 
Huydecoper. Tweede uitgave door F. van Lelyveld. Met byvoegsels en vermeerderingen van den 
schryver, en eenige aanteekeningen van den uitgever. 3 dln. Leyden: Abraham en Jan Honkoop, 
1782-1788. 

Jacob Arnold Clignett en Jan Steenwinkel. Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant 
met aanteekeningen. 4 dln. Dl. 1. Leyden: Frans de Does, 1784. 

Rhijnvis Feith. Alle de werken van Jakob Cats. 19 dln. Te Amsterdam: by Johannes Allart, 1790. 

Judocus Bottelgier. Dits die excellente Print-Cronike van Vlaenderen, beginnende van Marten Bast 
eersten Forestier van de Republique dezer Provintie, ende behelzende alle de vroome feyten die 
aldaer ende in de geuniëerde Provincien begaen zyn, tot ende met de Regeeringe van dezen 
onzen doorlugtigsten hoochgeboren Verlosser den Keyzer en Graef Leopoldus II, altyd 
Vermeerder des Rycx. t'Hantwerpen: op de Lombaerde-Veste, in den witten Hasewint, by my 
Jan van Ghelen, 1791. 

Balthasar Huydecoper, Frans van Lelyveld en Nicolaas Hinlopen. Proeve van taal- en dichtkunde. 
Behelzende uitvoerige bladwyzers op dezelfde proeve. Naar de uitgave van wylen F. van 
Lelyveld. Leyden: Abraham en Jan Honkoop, 1791. 

J.-B. Lantin de Damerey. Le Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris, et Jean de Meun, dit 
Clopinel. Edition faite sur celle de Lenglet Dufresnoy, corrigée avec soin, et enrichie de la 
Dissertation sur les auteurs de l'ouvrage, de l'analyse des variantes et du Glossaire publiés en 
1737. Paris: J.B. Fournier / P.N.F. Didot, an VII. 

Matthijs Siegenbeek. Proeven van Nederduitsche welsprekendheid. 2 dln. Leyden: L. Herdingh, 1799. 

Henrik van Wijn. Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der 
Nederlanderen, byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven en van den stand der 
nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden tot aan het begin der zestiende eeuwe, 
doormengd met eene opgaave van hier te lande gevondene maar nog niet beschreevene 
Romeinsche overblyfzelen enz uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde 
afbeeldingen, te saamengesteld door Henrik van Wyn. Amsterdam: Allart, 1800-1812. 

Henrik van Wijn. Huiszittend leeven. Bevattende eenige mengelstoffen over afzonderlijke en, voorheen, 
weinig of niet bewerkte onderwerpen, betrekkelijk tot de letter-, historie- en oudheidkunde van 
Nederland. Amsterdam: Johannes Allart, 1801-1812. 

Cornelis Boonzajer en Jacob Arnold Clignett. Teuthonista of Duytschlender van Gherard van der 
Schueren. Leyden: Herdingh en du Mortier, 1804. 

Willem Bilderdijk. Fingal, in zes zangen, naar Ossiaan gevolgd. 2 dln. te Amsterdam: Johannes Allart, 
1805. 

Jan Steenwinkel. Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant. Derde deel, met 
aanteekeningen van Mr. Jan Steenwinkel, Korrespondent van het Hollandsche Instituut van 
Wetenschappen, Letteren, en Schoone kunsten; van de Maatschappij van Nederlandsche 
Letterkunde te Leyden, enz. Uitgegeven door de Tweede Klasse van het Hollandsche Instituut. 
Dl. 3. Amsterdam: M.F. Pieper & Comp., [1813]. 

Petrus Hofman Peerlkamp en Adrianus Loosjes. Constantini Hugenii De vita propria sermonum inter 
liberos libri duo primum edidit et annotatione illustravit Petrus Hofman Peerlkamp; Belgicis 
versibus adumbravit Adrianus Loosjes. Harlemi: Loosjes, 1817. 

Joannes Clarisse. "Berigt aangaande twee fragmenten van twee verlorene handschriften; het eene van 
Jacob van Maerlant's Spiegel-Historiaal, en het andere van Melis Stoke's Rijm-Kronijk". 
Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leyden 2, nr. 2e stuk 
(1818): 183-277. 

 



CHRONOLOGIE VAN EDITIES 425

Gerhard Dumbar. "Verslag van onuitgegeven stukken, betrekkelijk tot de historie van Overijssel". 
Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden 2, nr. 2 (1818): 
83-161. 

Jacob Arnold Clignett. Bydragen tot de oude Nederlandsche letterkunde. 's-Gravenhage: Thierry en 
Mensing, 1819. 

Ecco Epkema. Berigt aangaande eene nieuwe, met de meeste naauwkeurigheid bezorgde uitgave der 
rijm- en andere werken van den Frieschen hoofd-dichter Gijsbert Japiks. [Leeuwarden: Joh. 
Proost], 1820. 

Nicolas Westendorp. "Over volksliederen en vertelsels". Antiquiteiten. Een oudheidkundig tijdschrift 1, 
nr. 4 (1820): 453-455. 

Willem Bilderdijk. Taal- en Dichtkundige verscheidenheden. 4 dln. Rotterdam: J. Immerzeel jr., 1820-
1823. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. 'Bruchstücke einer altflandr. poet. Bearbeitung der Sage 
von Reinalt von Montalban oder der Heimonskindern'. In: Bonner Bruchstücke von Otfried. 
Bonn, 1821, 21-23. 

Willem Bilderdijk. P.C. Hoofts Gedichten, met ophelderende aanteekeningen. Leyden: L. Herdingh en 
zoon, 1823a. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. "Bijdragen tot de geschiedenis der Nederduitsche taal. 
Paraphrasen van den 45, 84 en 103 Psalm". Antiquiteiten. Een oudheidkundig tijdschrift 2, nr. 1 
(1823): 155-161. 

Daniel Hooft. Bloemlezing der gedichten van Hubert Korneliszoon Poot met aant. Te Amsterdam: Bij 
P. den Hengst en zoon, 1823. 

Willem Bilderdijk. C. Huygens Korenbloemen Nederlandsche gedichten; met ophelderende 
aantekeningen van W. Bilderdijk. 6 dln., Korenbloemen. Leyden: Herdingh, 1824a. 

Johannes Pieter van Capelle, Matthijs Siegenbeek en Adam Simons. De Nederlandsche Historiën van 
P.C. Hooft, met aant. en opheld. 8 dln. Amsterdam, 1824. 

Ecco Epkema. Woordenboek op de Gedichten en verdere geschriften van Gysbert Japicx. Leeuwarden, 
1824. 

Willem Bilderdijk. Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden. 4 dln. Rotterdam: J. Immerzeel jr., 
1824-1825. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. "Fragment uit het verloren geraakte gedeelte der IV partie 
van Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael". Nieuwe werken van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leyden 1, nr. 2e stuk (1825): 251-270. 

Adam Simons. Uitlegkundig woordenboek op de werken van Pieter Korneliszoon Hooft uitgegeven 
door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, 
Letterkunde en Schoone Kunsten., Koninklijk-Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, 
Letterkunde en Schoone Kunsten. Amsterdam: Pieper & Ipenbuur, 1825. 

Pieter Gerardus Witsen Geysbeek. Historisch archief, of Verzameling van echte stukken van koningen, 
vorsten, staatsmannen en vermaarde personen der negentiende eeuw om te dienen tot 
opheldering der algemeene en bijzondere geschiedenis. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1825. 

Pieter Gerardus Witsen Geysbeek. Verhandeling over het zamenstellen der geschiedenis, of het 
beschrijven der gebeurtenissen, inzonderheid van die van ons vaderland. Door Frans van 
Mieris. In stijl, taal en spelling beschaafd, en, met eenige aanteekeningen, op nieuw uitgegeven. 
Amsterdam: G. Portielje, 1826. 

Jan Frans Willems. Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud. Antwerpen: Wed. J.S. 
Schoesetters, 1827-1830. 

Pieter Gerardus Witsen Geysbeek. De Ystroom, door Joannes Antonides, met ophelderende kritische, 
philologische en historische aanteekeningen. Amsterdam: Gebroeders Diederichs, 1828. 

G.D.J. S[chotel]. Het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen opgehelderd door eenige 
aanteekeningen. Leiden: J.C. Cyfveer, 1830. 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 426 

[Jan Frans Willems]. Voorzeggingen van de Heylige Hildegarde, omtrent de Belgische Omwenteling. 
Prédictions de Sainte Hildegarde sur la Révolution de la Belgique. 2e druk. Amsterdam: Brest 
van Kempen, 1832. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Holländische Volkslieder. Gesammelt und erläutert von 
Heinrich Hoffmann. Mit einer Musikbeilage, Horae Belgicae. Breslau, 1833. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. "Verslag van een H.S. met middelnederl. "Lieder und 
Erzählungen" in de Kon. Bibl. te 's Gravenhage". Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters 
2 (1833): 47. 

Jan Frans Willems. "Reinardus Vulpes. Reinaert de Vos". Messager des sciences et des arts de la 
Belgique, ou Nouvelles archives historiques, littéraires et scientifiques 1 (1833): 329-351. 

Rhijnvis Feith. Cats Werken. Te Amsterdam: C. Weddepohl, 1834. 

Matthijs Siegenbeek. "De verkeerde Martijn uit het Zutphensche HS. van Van Maerlant met 
aanteekeningen". Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 3, nr. 2 
(1834): 68-71. 

A.C.W. Staring van den Wildenborch en M. Siegenbeek. De wapene Martijn van Jacob van Maerlant, 
naar het Zutphensche handschrift medegedeeld door A.C.W. Staring van den Wildenborch, met 
eene Inleiding en Aanteekeningen van M. Siegenbeek. Dl. 3, Nieuwe werken van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Dordrecht, [1834]. 

Jan Frans Willems. Reinaert de Vos. Naer de oudste beryming. Eecloo: A.B. van Han en Zoon, 1834. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. "Valentyn ende Namelos. Bruchstück eines mnl. 
Gedichtes aus dem XIV Jahrh." Altdeutsche Blätter 1 (1835a): 204-207. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. "Dit is van dat edele lant van Cockaenghen. Fragment 
van 71 vs uit de 14e eeuw, uit een HS. van J. Koning". Altdeutsche Blätter 1 (1835b): 165. 

Gerrit Johan Meijer. Het leven van Jezus. Een nederlandsch handschrift, uit de 13e eeuw. Met 
taalkundige aanteekeningen, voor het eerst, uitgegeven. Groningen: J. Oomkens, 1835. 

Franz Joseph Mone. "Aus Maerlant's Rymbybel". Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 4 (1835a): 
64-69. 

Franz Joseph Mone. "Bruchstück von Karel und Elegast". Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 4 
(1835b): 332-337. 

Lodweijk Gerard Visscher. Bijdragen tot de oude letterkunde der Nederlanden. Utrecht: L.E. Bosch, 
1835. 

Philip Blommaert. Theophilus, gedicht der XIVe eeuw, gevolgd door drie andere gedichten van 
hetzelfde tijdvak. Gent: D. Duvier, 1836. 

Lodewijk Gerard Visscher. Ferguut. Volksroman uit de XIVde eeuw met eene inleiding over den 
fabelkring der ridders van de ronde tafel. Utrecht: Robert Nathan, 1836. 

Jan Frans Willems. Chronique en vers de Jean van Heelu, ou relation de la bataille de Woeringen, 
publiée par J.F. Willems, Membre de l'Académie. Rymkronyk van Jan van Heelu betreffende den 
slag van Woeringen, van het jaer 1288. Uitgegeven met ophelderingen en aenteekeningen, van 
J.F. Willems, Lid der Koninglyke Academie van Brussel, Collection de Chroniques belges 
inédites, publiée par ordre du Gouvernement. Brussel: M. Hayez, 1836a. 

Jan Frans Willems. Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw. Met 
aenmerkingen en ophelderingen. Gent: F. en E. Gyselynck, 1836b. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Lantsloot ende die scone Sandrijn. Renout van 
Montalbaen. Breslau: Georg Philipp Aderholz, 1837, 45-128. 

Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer. "Iets over Lodewijk van Velthem en zijn Spiegel Historiaal". 
Vaderlandsche Letteroefeningen, of Tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen, waarin de 
Boeken en Schriften, die dagelijks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en 
vrijmoedig verhandeld worden. Benevens Mengelwerk, tot Fraaije Letteren, Kunsten en 
Wetenschappen, betrekkelijk., nr. 2. Mengelwerk (1837): 229-241 & 277. 

 



CHRONOLOGIE VAN EDITIES 427

Franz Joseph Mone. "Bruchstücke von Parthenopeus ende Meliore". Anzeiger für Kunde der deutschen 
Vorzeit 6 (1837): 423-431. 

Franz Joseph Mone en Eduard von Kausler. "Alte Werke in niederländischer Prosa". Anzeiger für 
Kunde der deutschen Vorzeit 6 (1837): 77-86 & 205-210. 

Joannes Clarisse. "De heimelijkheid der heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan Jacob van 
Maerlant; met eene inleiding en aanteekeningen van wege de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde uitgegeven". Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 4 
(1838a): 1-544. 

Willem J.C. van Hasselt. Het Haarlemmer-Meer-boek van J. Asz. Leeghwater. Dertiende druk. Met 
aanteekeningen van en voorafgegaan door eenige levensbijzonderheden van den schrijver en 
een historisch overzigt der plannen tot en der werken over het droogmaken van het 
Haarlemmer-Meer door Mr. W.J.C. van Hasselt. Te Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1838. 

J.G. La Lau. De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen. Constantyn Huygens; op nieuw uitg., naar 
hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien door J.G. la 
Lau. 's Gravenhage [etc.]: Gebr. Van Cleef, 1838. 

Barthold Hendrik Lulofs. J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrĳving in proza 
en aanteekeningen, in eenige zĳner kleinere gedichten opgehelderd. Een boek voor het algemeen 
en als proeve om dien prins onzer oude dichters, ook voor min geletterden, regt verstaanbaar te 
maken. Versierd met het portret des vier-en-tachtigjarigen Dichters en voorafgegaan door 
eenige aanmerkingen en dichtregelen tot zijn' lof, als voorstander van regt, orde, vrijheid en 
verdraagzaamheid in deze en gene zaken van Staat en Godsdienst. Groningen: J.B. Wolters, 
1838. 

Adriaan David Schinkel. Aanteekeningen van Frans van Mieris, op zijne Beschryving der bisschoplyke 
munten en zegelen, van Utrecht in 't byzonder. Met twee muntafbeeldingen. 's Gravenhage: A.D. 
Schinkel, 1838. 

Lodewijk Gerard Visscher. Ferguut. Ridderroman uit den fabelkring van de Ronde Tafel. Utrecht: 
Robert Nathan, 1838. 

Philip Blommaert. Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. 3 dln. Gent: Hebbelynck, 
1838-1851. 

Alle de werken van Willem Sluiter. Rotterdam: M. Wijt & Zonen, 1839. 

Philip Blommaert. Vlaemsche kronyk of dagregister van al hetgene gedenkweerdig voorgevallen is 
binnen de stad Gent, sedert 15 July 1566 tot 15 Juny 1585, onderhouden in 't Latijn, door Ph. de 
Kempenare, overgezet door J.P. van Male pastoor van Bovekerke, thans voor de eerste mael 
uitgegeven. Gent, 1839a. 

Philip Blommaert. Het beclach van joncheer Jan van Hembyze, gedicht der XVI eeuw, Maetschappy 
der Vlaemsche Bibliophilen: Vlaemsche Bibliophilen, 1839b. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet "Over het gedicht de Leuvensche Kampvechter (Belgisch Museum, 
I, bl. 26)". Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de Geschiedenis 
des Vaderlands 3 (1839): 105-107. 

Jan Frans Willems. De Brabantsche yeesten, of Rymkronyk van Braband, door Jan de Klerk, van 
Antwerpen. Les gestes des ducs de Brabant, par Jean de Klerk, d'Anvers. 3 dln. Dl. 1, 
[Collection de chroniques belges inédites publiés par ordre du Gouvernement et par les soins de 
la] Commission royale d'histoire. Brussel: M. Hayez, 1839. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet. Specimen e literis Neerlandicis, exhibens Ludovici de Velthem 
Chronici, quod inscribitur Speculum Historiale, librum III, denuo editum secundum Codicem 
MS. unicum, Bibliothecae Acad. Lugd. Bat. atque annotatione illustratum. Hagae Comitis: 
Adriaan David Schinkel, 1840. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet en Anthonie Willem Kroon. Letter- en geschiedkundige 
aanteekeningen op de Rymkronyk van Jan van Heelu, betreffende den slag van Woeringen, in 
het jaar 1288, nagelaten door wijlen Mr. Hendrik van Wyn, in leven Archivarius des Rijks. 's-
Gravenhage / Rotterdam: A.D. Schinkel / W. Messchert, 1840. 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 428 

Adriaan David Schinkel en Christoph G. von Murr. Albert Durer's dagverhaal zijner Nederlandsche 
reize in de jaren 1520 en 1521 met belangrijke aanteekeningen opgehelderd. 's Gravenhage: 
P.W. van Stockum, 1840. 

Eduard von Kausler. Reimchronik von Flandern, nach einer altniederländischen Handschrift mit 
Anmerkungen zum ersten Mal herausgegeben, Denkmaler altniederländischer Sprache und 
Literatur nach ungedruckten Quellen herausgegeben. Tübingen: Fues, 1840. 

Matthias de Vries. 'Fragmenten eener Nederduitsche vertaling van den roman van Barlaäm en Josaphat, 
met eene inleiding en aanteekeningen'. In: A. de Jager (red.) Taalkundig magazijn, of Gemengde 
bijdragen tot de kennis der Nederduitsche taal. Rotterdam: T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1840-
1841, 1-94 & 281-288. 

Jan-Hendrik Bormans. "Ontdekking, lotgevallen, nadere beschrijving en een paar uittreksels van 't HS. 
bevattende de ouddietsche berijming der levens van de H. Lutgardis en de H. Christina". De 
Middelaer 1 / 3 (1840-1841 / 1842-1845): 142-150, 185-200 & 291-304. 

Philip Blommaert. Het leven van Philippus den Stauten, hertoch van Borgonien, ende van Margarita 
van Male, Gravinne van Vlaenderen, byeenvergadert uyt verscheyden gheloofweerdighe 
autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten, door Broeder Bernaert De Jonghe, 
Priester predicheer van het convent van Ghent. Gent, 1841. 

L.Ph.C. van den Bergh. "Geestelijke gedichten van Jacob van Maerlant en anderen, uit de 13e en 14e 
eeuw. Medegedeeld en met eene inleiding en doorloopende aanteekeningen voorzien". Nieuwe 
werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 5, nr. 2 (1841): 1-124. 

I. van Harderwijk. "Fragment van den Roman van Parthénopeus en Meliore, met eene inleiding en 
aanteekeningen". Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 5, nr. 2 
(1841): 155-241. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet. Cluys-werk. Dichtstuk van Constantyn Huygens, voor het eerst 
uitgegeven. 's-Gravenhage: J.L.C. Jacob, 1841a. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet. Beatrijs. Eene sproke uit de XIII eeuw. 's Gravenhage: A.D. 
Schinkel, 1841c. 

Theodor von Karajan. "Karl. Bruchstück eines Niederländischen Gedichtes". Zeitschrift für deutsches 
Alterthum 1 (1841): 97-110. 

Philip Blommaert en Van Vogt. Knopjes en bloemen. Liederen en andere kleine gedichten, in den 
hoog- en nederduitschen tongval, ter vergelijking beider nevens elkander gesteld. Nevens eenige 
bemerkingen over verscheidenheiden derzelveb. Gent, 1842. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet. Die Dietsche Doctrinale, leerdicht van den jare 1345, toegekend 
aan Jan Deckers, Clerk der stad Antwerpen. Uitgegeven door Dr. W.J.A. Jonckbloet, Lid der 
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 's Gravenhage / Rotterdam: A.D. 
Schinkel / W. Messchert, 1842. 

H. Vollenhoven. Broeders Gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf van 
zijnen broeder Hugo op Loevestein; uit echte bescheiden aangevuld en opgehelderd. 's-
Gravenhage: A.D. Schinkel, 1842. 

Jan Tideman. "Bericht omtrent eenige Fragmenten te Rostock der gedichten van Willem van 
Hillegaertsberch". Verslagen en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der 
oude Nederlandsche letterkunde 1 (1843a): 39. 

Jan Tideman. Gedichten van Simon van Beaumont. met eene inl. en aanteekeningen uitg. door J. 
Tideman., Bibliotheek van Nederlandsche dichters dl. 1. Utrecht: Kemink, 1843b. 

Pieter Jacobus Vermeulen. Vanden Levene ons Heren. Een Rijmwerk uit de Middeleeuwen. Naar een 
HS. der XVe eeuw. Utrecht, 1843. 

Matthias de Vries. P.C. Hoofts Warenar met eene inleiding en aanteekeningen door M. de Vries. 
Leiden: H.W. Hazenberg & C°, 1843. 

Jan Frans Willems. De Brabantsche yeesten, of Rymkronyk van Braband, uitgegeven door J.F. 
Willems, lid der Koninglyke Academie van Brussel. Tweede deel. Les gestes des ducs de 
Brabant, en vers flamands du quinzième siècle, publiés par J.F. Willems, membre de l'Académie 

 



CHRONOLOGIE VAN EDITIES 429

royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Tome second. Dl. 2, [Collection de Chroniques 
Belges inédites publiés par ordre du Gouvernement et par les soins de la] Commission royale 
d'histoire. Brussel: M. Hayez, 1843. 

W Hecker. P.C. Hoofts Nederlandsche historiën. 5 dln., Nederlandsche historien met aanteekeningen 
uitgegeven. Groningen: Van Bolhuis Hoitsema, 1843-1846. 

Matthias de Vries en Arie de Jager. Dichtwerken van Jacob Cats naar de behoeften van den 
tegenwoordigen tijd ingerigt. 8 dln., Dichtwerken. Deventer: Ter Gunne, 1843-1853. 

Matthias de Vries. "Fragment eener berijmde zamenspraak uit de XIII eeuw, benevens eenige oude 
spreuken en het begin van een gedicht, getiteld: Van neghen den besten. Met eene inleiding en 
aanteekeningen uitgegeven". Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde 6 (1844a): 123-186. 

Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer en Jan Tideman. Cupido. Utrecht: Van Paddenburg, 1844. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet. Roman van Karel den Grooten en zijne XII Pairs (Fragmenten), 
Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde. 
Leiden: D. du Mortier en zoon, 1844b. 

Emmanuel Rosseels. Gedichten van J. Bellamy met eene levensschets van den dichter en inleiding door 
Emm. Rosseels. Antwerpen: Oberts, 1844. 

Jan Tideman. Dboec vanden houte door Jacob van Maerlant. Werken uitgegeven door de Vereeniging 
ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde Leiden: Du Mortier, 1844a. 

Jan Tideman. "[Fragment van Jacob van Maerlant's Destructie of Wrake van Jerusalem gevonden te 
Schwerin]". Verslagen en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude 
Nederlandsche letterkunde 1 (1844b): 35-41. 

Jeronimo de Vries. Hugo de Groot's bewijs van de ware godsdienst met zijne overige Nederduitsche 
gedichten. Amsterdam: bij R. Stemvers, 1844b. 

Matthias de Vries. "Berigt wegens een Fragment van den Rijmbijbel van J. van Maerlant". Verslagen 
en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche 
Letterkunde 1 (1844c): 42-43. 

Matthias de Vries. Der leken spieghel, leerdicht van den jare 1330 door Jan Boendale, gezegd Jan de 
Clerc, schepenklerk te Antwerpen. 4 dln., Werken uitgegeven door de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche letterkunde. Leiden: du Mortier, 1844-1848. 

Eduard von Kausler. Altniederländische Gedichte vom Schlusse des XIII. bis Anfang des XV. 
Jahrhunderts. Nach einer altniederländischen Handschrift mit Anmerkungen herausgegeben, 
Denkmäler altniederländischer Sprache und Literatur. Leipzig: Fues, 1844-1866. 

Boeksken van de geleegenheit, zeeden en volken van Germanië. Leyden: Engels, 1845. 

Matthias de Vries. "Fragment eener Nederlandsche vertaling van het reisverhaal van Joannes de Hese". 
Verslagen en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche 
letterkunde 2 (1845a): 5-32. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet. Die Dietsce Catoen, een Middelnederlandsch leerdicht. Kritisch 
uitgegeven. Leiden: D. du Mortier en zoon, 1845. 

Pieter Leendertz Wz. Van den Sacramente van Amsterdam. Gedicht van Willem van Hillegaersberch. 
Met ophelderende aanteekeningen. Sneek, 1845. 

Pieter Leendertz Wz. Dirc Potter, Der Minnen Loep. 2 dln., Werken uitgegeven door de Vereeniging 
ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde. Leiden: Du Mortier, 1845-1847. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet. "Fragmenten van een tweede handschrift van Velthem". Verslagen 
en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde 
3 (1846b): 72-76. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet en Matthias de Vries. "Overzigt van verspreide Middelnederlandsche 
gedichten, fragmenten en letterkundige mededeelingen". Verslagen en berigten uitgegeven door 
de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde 3 (1846): 5-62. 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 430 

L.Ph.C. van den Bergh. Roman van Heinric en Margriete van Limborch, gedicht door Heinric van 
Aken, uitgegeven met woordenlijst. 2 dln., Nieuwe reeks van werken van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Leyden, 1846-1847. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet. Roman van Walewein, door Penninc en Pieter Vostaert. 2 dln., 
Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde. 
Leiden: D. du Mortier en zoon, 1846-1848. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet. Roman van Lancelot, (XIIIe eeuw.) Naar het (eenig-bekende) 
handschrift der Koninklijke Bibliotheek, op gezag van het Gouvernement uitgegeven. 2 dln. 's 
Gravenhage: W.P. van Stockum, 1846-1849. 

Philip Blommaert. Politieke balladen, refereinen, liederen en spotgedichten der XVIe eeuw, 
Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, 2e reeks. Gent, 1847. 

Marinus F.A.G. Campbell. "Fragment van een gedicht aan de H. Maria". Verslagen en berigten 
uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde 4 (1847): 
23-27. 

Joannes Clarisse. "Sterre- en natuurkundig onderwijs, gemeenlijk genoemd: Natuurkunde van het 
geheel-al, en gehouden voor het werk van zekeren Broeder Gheraert. Een Nederduitsch 
oorspronkelijk leerdicht uit het laatst der XIIIe of het begin der XIVe eeuw. Uitgegeven naar vijf 
zeer oude handschriften, met gebruikmaking van vier latere maar zeer naauwkeurige afschriften, 
met eene inleiding en aanteekeningen". Nieuwe reeks van werken van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, nr. 4 (1847): 1-507. 

Joannes Clarisse en Matthias de Vries. "Die cracht der Mane, door Heynric van Hollant". Verslagen en 
berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde 4 
(1847): 5-22. 

Matthias de Vries. "Bericht omtrent een HS. in het bezit van Dr. Geffcken te Hamburg, getiteld: Van 
vulkomene penitentie uyt en boec dat Rusbroek ghemaket hevet van gheesteliken oeffeninghen". 
Verslagen en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche 
Letterkunde 4 (1847): 28. 

H.J. Koenen en Arie de Jager. Nalezing op het uitlegkundig woordenboek des Instituuts op de werken 
van P.C. Hooft. [Amsterdam], 1847. 

Hans Ferdinand Massmann. Partonopeus und Melior. Altfranzösisches Gedicht des XIIIten Jahrh. in 
Mittelniederländischen und Mittelhochdeutschen Bruchstücken, nebst begleitenden Auszügen 
des Französischen Gedichtes, geschichtlichen Nachweisungen und Wörterverzeichnissen. 
Berlin, 1847. 

Jan-Hendrik Bormans. "Fragment d'un ancien roman du cycle de Charlemagne en vers thyois (vieux 
flamand) avec une introduction et des notes". Compte-rendu des séances de la Commission 
royale d'histoire de l'Académie de Bruxelles 14 (1848): 253-279. 

Matthias de Vries. "Hy is doet, die coninck". Verslagen en berigten der Vereeniging ter bevordering 
der oude Nederlandsche letterkunde 5 (1848): 39. 

Jan Tideman. Leven van Sint Franciscus door Jacob van Maerlant. Werken uitgegeven door de 
Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde. Leiden: Du Mortier, 1848. 

Jan Frans Willems en Ferdinand Augustijn Snellaert. Oude Vlaamsche liederen ten deele met de 
melodieën. Gent, 1848. 

Philip Blommaert. Einhard, Leven en wandel van keizer Karel de Groote. Voor de eerste mael in het 
Nederduitsch uitgegeven. Antwerpen, 1849. 

C.C. [= C. Carton en Philip Blommaert]. Oudvlaemsche liederen en andere gedichten der XIVe en XVe 
eeuwen, Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen. 2e serie. Gent: C. Annoot-Braeckman, 
[1849]. 

David Jacob van Lennep en Jacob van Lennep. Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob van 
Maerlant. Vierde deel. Uitgegeven door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche 
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Dl. 4. Amsterdam: G. van Tyen 
en Zonen, 1849. 

 



CHRONOLOGIE VAN EDITIES 431

Jan-Hendrik Bormans. Leven van Sinte Christina, de wonderbare, in oud-Dietsche rijmen, naer een 
perkementen handschrift uit de XIVe of XVe eeuw, met inleiding, aenteekeningen en andere 
bijvoegsels voor de eerste mael uitgegeven. Gent: Annoot-Braeckman, 1850. 

Jan Frans Willems. Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw. Met 
aenmerkingen en ophelderingen. 2e druk. Gent: F. en E. Gyselynck, 1850. 

Jacob van Lennep. De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van 
verklaringen en aanteekeningen. 12 dln. Amsterdam: M.H. Binger en zonen, 1850-1869. 

Joast Hiddes Halbertsma. Aanteekeningen op het vierde deel van den Spiegel Historiael van Jacop van 
Maerlant. Deventer: Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, 1851. 

Adriaan David Schinkel. Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie, 
alsmede eenige door hem vervaardigde doch onuitgegeven dichtstukjes. [S.l.]: [s.n.], 1851. 

Johannes van Vloten. Nederlandsch Proza van de XIIIe tot de XVIIIe eeuw, naar tijdsorde 
gerangschikt. 1e Stuk, get.: Verzameling van Nederlandsche prozastukken van 1229-1476 naar 
tijdsorde gerangschikt. Leiden / Amsterdam, 1851. 

Jan-Hendrik Bormans. Der naturen Bloeme, van Jacob van Maerlant, met inleiding, varianten van 
handschriften, aenteekeningen en glossarium, op gezag van het Gouvernement voor de eerste 
mael uitgegeven. Brussel, 1852. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Loverkens. Altniederländische Lieder, Horae Belgicae. 
Göttingen: Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, 1852. 

J.J. de Gelder. Boeksken van 't leeven van Julius Agricola. Leyden: P. Engels, 1852. 

Adriaan David Schinkel en V. Honderd christelijke zinnebeelden naar Georgette de Montenay, door 
Anna Roemers Visscher. Uitgegeven naar het oorspronkelijk handschrift. Met een fac-simile. 
S.l.: Niet in den handel. Gedrukt honderdvijfentwintig exemplaren., 1854. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. 'Graf Floris und Gerhard van Velsen'. In: 
Niederländische Volkslieder. Gesammelt und erläutert. Hannover: Carl Rümpler, 1856b, 19-25. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet. Vanden Vos Reinaerde, uitgegeven en toegelicht. Groningen: J.B. 
Wolters, 1856. 

Eelco Verwijs. Wapene Martijn met de vervolgen, kritisch uitgegeven en toegelicht. Deventer: 
Academisch proefschrift, 1857. 

Jan Baptist David. Rymbybel van Jacob van Maerlant, met voorrede, varianten van hss., 
aenteekeningen en glossarium op last van het Gouvernement en in naem der Koninklyke 
Akademie van Wetenschappen, Letteren en Fraeije Kunsten, voor de eerste mael uitg. door J. 
David. 3 dln. Brussel: M. Hayez, 1858-1861. 

Eelco Verwijs, Matthias de Vries en Ferdinand von Hellwald. Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael, 
met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door Philip Utenbroeke en 
Lodewijc van Velthem, van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 
uitgegeven. 4 dln. Leiden: Brill, 1858-1879. 

Willem Jozef Andries Jonckbloet. Beatrijs en Carel ende Elegast, uitgegeven en toegelicht. 
Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859. 

Ferdinand Augustijn Snellaert. Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant, met inleiding, varianten 
van HSS., aanteekeningen en glossarium, op gezag van het Staatsbestuur en in naam der K. 
Akademie van Wetenschappen enz. voor de eerste maal uitgeg. door F.A. Snellaert. Met facsim. 
2 dln. Brussel: Hayez, 1860-1861. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. 'Parthenopeus und Meliore'. In: Bruchstücke 
mittelniederländischer Gedichte, nebst Loverkens, Horae belgicae. Hannover, 1862, 29-40. 

Constant Philip Serrure. Tafereelen uit het leven van Jesus, een handschrift van de XVe eeuw, Uitgaven 
van de Maatschappy der Vlaemsche Bibliophilen. IIIe Serie. Gent, 1863. 

[Jozef A. Alberdingk Thijm]. Een nieuw lied van Joost van den Vondel, opgezongen door zijne schim, 
in den nacht van woensdag op donderdag (29-30 Aug. ll.), nadat de gemeente-raad van 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 

 

432 

Amsterdam, het verzoek der Vondel-Commissie, om eene fundering voor het standbeeld aan de 
Torensluis te leggen, had gewezen van de hand. Amsterdam: K.H. Schadd, 1866. 

Augustijn Orts. Practijcke criminele van Philips Wielant, naar het eenig bekende handschrift 
uitgegeven, Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen. 3e reeks. Gent, 1872. 

Willem Jozef Andreas Jonckbloet en W.L. van Helten. Nieuwe refereinen, uitgeg. door 
W.J.A.Jonckbloet en W.L. van Helten. Eerste stuk. Groningen: Wolters, 1880. 

Jacob Verdam. "Velthem's episoden uit Hildegardis". Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en 
Letterkunde 1 (1881): 281-297. 



 

AANGEHAALDE LITERATUUR 

In deze literatuurlijst zijn de bestudeerde edities opgenomen onder de naam van de 

editeur, niet onder die van de oorspronkelijke auteur. Dat geldt niet voor de enkele 

gevallen waarin de oorspronkelijke tekst zelf in het betoog aangehaald werd, niet als 

een editie. 

 

 

Primaire literatuur 

A[lewijn], Z.H. "Aanmerkingen op Clais 
Colijn". Nieuwe bydragen tot opbouw der 
vaderlandsche letterkunde 2, nr. 1 (1766): 3-
58. 

Afrikaense Thalia, of het derde deel van de 
Geurige Zang-godin. Door Willem 
Godschalck van Focquenbroch, in sijn 
leven, fiscael aen de Gout-kust van Guinée, 
of het noordt-gedeelte van Afrika. 
Vermeerdert en verbetert. Alle de wercken 
van W.G.V. Focquenbroch. t'Amsterdam: 
Weduwe en Gysbert de Groot, 1682. 

[Alberdingk Thijm, J. A.] Een nieuw lied van 
Joost van den Vondel, opgezongen door 
zijne schim, in den nacht van woensdag op 
donderdag (29-30 Aug. ll.), nadat de 
gemeente-raad van Amsterdam, het verzoek 
der Vondel-Commissie, om eene fundering 
voor het standbeeld aan de Torensluis te 
leggen, had gewezen van de hand. 
Amsterdam: K.H. Schadd, 1866. 

van Alen, Paul. Memoriaal of beschryving van 
de stad Grave, en den lande van Cuyk Te 
samen gebracht en in geschrift nagelaten, 
door den heer Diderik Paringet. Uytgegeven 
en met aantekeningen vermeerdert, Stucken 
en documenten behoorende tot den 
Memoriaal. Tot Utrecht: by Hermanus en 
Johannes Besseling., 1752. 

Alewijn, Z.H. 'Taalkundige aanmerkingen, bij 
gelegenheid van eenige aanteekeningen van 
den Heer Balth. Huydecoper op Melis 
Stoke'. In: Tweede proeve van oudheid-, 
taal- en dichtkunde door het Genootschap 
Dulces ante omnia musae, 1782, 1-42. 

van Alkemade, Cornelis. Hollandse jaar-
boeken of rijm-kronijk van Melis Stoke. 
Behelsende de geschiedenissen des lands, 
onder de princen van het eerste huis, tot den 
jare 1305. Met de afbeeldingen van alle de 
Hollandse graven, geschetst naar de 
aaloude schilderyen der Karmeliten te 

Haarlem. Nevens verscheide egte bylagen, 
betreffende de ware toestand der geschillen, 
tussen Graaf Floris de V, en de Hollandse 
Edelen. Mitsgaders de beeldenisse van Heer 
Gerard van Velsen; en andre oude 
Frayigheden, noit te voren in 't ligt gebragt. 
Alles met noodige uitleggingen opgehelderd. 
Leyden: By Johannes du Vivie, en Isaak 
Severinus, 1699. 

van Alkemade, Kornelis. Rotterdamse 
heldendaden onder de stadvoogdy van den 
jongen heer Frans van Brederode, genaamt 
Jonker Fransen oorlog beschreven en met 
egte meest ongedrukte bewyzen bekragtigt. 
Te Rotterdam: by Philippus Losel., 1724. 

Alle de werken van Willem Sluiter. Rotterdam: 
M. Wijt & Zonen, 1839. 

van den Bergh, L. Ph. C. Verslag der 
historische nasporingen, op gezag van het 
gouvernement, in den jare 1838, in 
Frankrijk gedaan, 1839. 

van den Bergh, L. Ph. C. "Geestelijke 
gedichten van Jacob van Maerlant en 
anderen, uit de 13e en 14e eeuw. 
Medegedeeld en met eene inleiding en 
doorloopende aanteekeningen voorzien". 
Nieuwe werken van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leyden 5, nr. 
2 (1841): 1-124. 

van den Bergh, L. Ph. C. Roman van Heinric 
en Margriete van Limborch, gedicht door 
Heinric van Aken, uitgegeven met 
woordenlijst. 2 dln., Nieuwe Reeks van 
Werken der Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leyden. Leyden, 1846-1847. 

Bilderdijk, W. P. C. Hoofts Gedichten, met 
ophelderende aanteekeningen. Leyden: L. 
Herdingh en zoon, 1823a. 

Bilderdijk, W. C. Huygens Korenbloemen 
Nederlandsche gedichten; met ophelderende 
aantekeningen van W. Bilderdijk. 6 dln., 
Korenbloemen. Leyden: Herdingh, 1824a. 



PAPIEREN MONUMENTEN 434 

Bilderdijk, Willem. Fingal, in zes zangen, naar 
Ossiaan gevolgd. 2 dln. te Amsterdam: 
Johannes Allart, 1805. 

Bilderdijk, Willem. 'Kort verslag wegens 
gevondene brokken van een oud Hollandsch 
rijmwerk'. In: Taal- en Dichtkundige 
verscheidenheden. Rotterdam: J. Immerzeel 
jr., 1820, 135-164. 

Bilderdijk, Willem. Taal- en Dichtkundige 
verscheidenheden. 4 dln. Rotterdam: J. 
Immerzeel jr., 1820-1823. 

Bilderdijk, Willem. 'Fragmenten van den 
Roman van Parthenopeus ende Meliore, 
gevonden te Trier'. In: Taal- en 
Dichtkundige Verscheidenheden, 1822, 128-
159. 

Bilderdijk, Willem. 'Fragmenten van den 
Roman van Guerin van Montglavie'. In: 
Taal- en dichtkundige Verscheidenheden, 
1823b, 121-146. 

Bilderdijk, Willem. 'Fragmenten des Romans 
van den ridder, naderhand Heiligen, 
Reynolt'. In: Nieuwe taal- en dichtkundige 
verscheidenheden. Rotterdam: J. Immerzeel, 
jr., 1824b, 111-198. 

Bilderdijk, Willem. Nieuwe taal- en 
dichtkundige verscheidenheden. 4 dln. 
Rotterdam: J. Immerzeel jr., 1824-1825. 

Bilderdijk, Willem. De dichtwerken. Dl. 15. 
Haarlem: A. C. Kruseman, 1859. 

Binger, M. H. De werken van J. van Vondel, 
met verklaringen en aant. door Mr. J. van 
Lennep. Amsterdam: M.H. Binger, 1849. 

Blommaert, Ph. Theophilus, gedicht der XIVe 
eeuw, gevolgd door drie andere gedichten 
van hetzelfde tijdvak. Gent: D. Duvier, 1836. 

Blommaert, Ph. Oudvlaemsche gedichten der 
XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. 3 dln. Gent: 
Hebbelynck, 1838-1851. 

Blommaert, Ph. Het beclach van joncheer Jan 
van Hembyze, gedicht der XVI eeuw. 
Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen 1. 
Gent, 1839a. 

Blommaert, Ph. Vlaemsche kronyk of 
dagregister van al hetgene gedenkweerdig 
voorgevallen is binnen de stad Gent, sedert 
15 July 1566 tot 15 Juny 1585, onderhouden 
in 't Latijn, door Ph. de Kempenare, 
overgezet door J. P. van Male pastoor van 
Bovekerke, thans voor de eerste mael 
uitgegeven. Gent, 1839b. 

Blommaert, Ph. Het leven van Philippus den 
Stauten, hertoch van Borgonien, ende van 
Margarita van Male, Gravinne van 
Vlaenderen, byeenvergadert uyt verscheyden 
gheloofweerdighe autheurs ende aude 
geschreven memorien ende monumenten, 
door Broeder Bernaert De Jonghe, Priester 
predicheer van het convent van Ghent. Gent, 
1841. 

Blommaert, Ph. Politieke balladen, refereinen, 
liederen en spotgedichten der XVIe eeuw, 
Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, 
2e reeks. Gent, 1847. 

Blommaert, Ph. Einhard, Leven en wandel van 
keizer Karel de Groote. Voor de eerste mael 
in het Nederduitsch uitgegeven. Antwerpen, 
1849. 

Blommaert, Ph. en Van Vogt. Knopjes en 
bloemen. Liederen en andere kleine 
gedichten, in den hoog- en nederduitschen 
tongval, ter vergelijking beider nevens 
elkander gesteld. Nevens eenige 
bemerkingen over verscheidenheiden 
derzelveb. Gent, 1842. 

Boeksken van de geleegenheit, zeeden en 
volken van Germanië. Leyden: Engels, 1845. 

Bógaert, Abraham. Alle de werken van W. v. 
Focquenbroch. Verzamelt en uitgegeven. 2 
dln. t'Amsteldam: Wed. van Gysbert de 
Groot, 1696. 

Boonzajer, C. en J. A. Clignett. Teuthonista of 
Duytschlender van Gherard van der 
Schueren. Leyden: Herdingh en du Mortier, 
1804. 

Bormans, J.H. "Ontdekking, lotgevallen, 
nadere beschrijving en een paar uittreksels 
van 't HS. bevattende de ouddietsche 
berijming der levens van de H. Lutgardis en 
de H. Christina". De Middelaer 1 / 3 (1840-
1841 / 1842-1845): 142-150, 185-200 & 
291-304. 

Bormans, J.H. "Fragment d'un ancien roman 
du cycle de Charlemagne en vers thyois 
(vieux flamand) avec une introduction et des 
notes". Compte-rendu des séances da la 
Commission royale d'histoire de l'Académie 
de Bruxelles 14 (1848): 253-279. 

Bormans, J.H. Leven van Sinte Christina, de 
wonderbare, in oud-Dietsche rijmen, naer 
een perkementen handschrift uit de XIVe of 
XVe eeuw, met inleiding, aenteekeningen en 
andere bijvoegsels voor de eerste mael 
uitgegeven. Gent: Annoot-Braeckman, 1850. 

Bormans, J.H. Der naturen Bloeme, van Jacob 
van Maerlant, met inleiding, varianten van 
handschriften, aenteekeningen en 
glossarium, op gezag van het Gouvernement 
voor de eerste mael uitgegeven. Brussel, 
1852. 

Bottelgier, Judocus. Dits die excellente Print-
Cronike van Vlaenderen, beginnende van 
Marten Bast eersten Forestier van de 
Republique dezer Provintie, ende behelzende 
alle de vroome feyten die aldaer ende in de 
geuniëerde Provincien begaen zyn, tot ende 
met de Regeeringe van dezen onzen 
doorlugtigsten hoochgeboren Verlosser den 
Keyzer en Graef Leopoldus II, altyd 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 435

Vermeerder des Rycx. t'Hantwerpen: Jan van 
Ghelen, 1791. 

van Boxhorn, Marcus Zuerius. Chroniick van 
Zeelandt, eertijdts beschreven door d'Heer 
Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende 
vermeerdert. 2 dln. Middelburch: By 
Zacharias ende Michiel Roman, Boeck-
verkoopers, 1644. 

van Boxhorn, Marcus Zuërius. Chronyck van 
Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt, 
door Johan Veldenaer over omtrent twee 
hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende 
met aenteyckeningen, als oock verscheyden 
graeflijcke brieven, raeckende de outheden 
ende saeken van de gedachte Landen, 
verrÿckt. Tot Leyden: By Willem van 
Riinnenburch, 1650. 

vander Burgh, Jacob. Gedichten van den Heere 
Pieter C. Hooft, Drost te Muyden, Baljuw 
van Goeylandt, &c. Verzaemelt en 
uytgegeven door Iacob vander Bvrgh, Raedt 
des Heeren van Brederode. t'Amsterdam: 
Iohan Blaev, 1636. 

vander Burgh, Jacob. Gedichten van den Heere 
Pieter C. Hooft, Ridder van St. Michiel, 
Drost te Muiden, Baljuw van Goeilant, &c. 
Verzamelt en uitgegeven door Iacob vander 
Bvrgh, Agent van hare Hooghmogentheden 
te Luik. t'Aemsteldam: Iacob Lescaille, 
1644. 

C. [= C. Carton en Ph. Blommaert]. 
Oudvlaemsche liederen en andere gedichten 
der XIVe en XVe eeuwen, Maetschappy der 
Vlaemsche bibliophilen. 2e serie. Gent: C. 
Annoot-Braeckman, [1849]. 

C., L. t'Cieraet der gheesteliicker brvyloft, 
gemaeckt door den goddelijcken leeraer, 
ende seer vvtnemenden schouwer Heer Ian 
Rvysbroeck, canonick regulier ende eerste 
Prioor van Groenendale. Int licht ghebrocht 
door eenen liefhebber Christi. Met het leven 
ende Miraculen des Autheurs. Brussel: By 
Ian van Meerbeeck, 1624. 

C[louwet], J. Bapt. en M. C[louwet]. Alle de 
wercken van Lambertus Vossius, bestaende 
in seer aerdige, ende curieuse dichten, te 
weten: Alle de vermaerde oorlogh-stucken, 
ende daeden van den graeve van Buquoy; 
Aerme lieden kermis binnen Ghendt; Fyghe-
snoeper; Bacchus cort-ryck; Sinne-merck 
vande vlieghe in de keirsse; Venus-ban; 
Bacchus beeldt; Zoylus wynckel; Brugsche 
avont-leute; Hemel-spraecken vanden 
Brughschen H. Bloedt-dagh, vande jaeren 
1641. 42. 43. en 44.; Houwelickx haest 
berauw; benevens veel diversche curieuse 
menghel-dichten t'saemen by een vergaedert 
door J. Bapt. ende M. C. 2e druk. Brugghe: 
Ignatius van Pee, 1700. 

Campbell, M. F. A. G. "Fragment van een 
gedicht aan de H. Maria". Verslagen en 
berigten uitgegeven door de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde 4 (1847): 23-27. 

van Capelle, Johannes Pieter, M. Siegenbeek 
en A. Simons. De Nederlandsche Historiën 
van P.C. Hooft, met aant. en opheld. 8 dln. 
Amsterdam, 1824. 

Carbasius C.Z., N. "Over Jan van Heelu, en 
zijn gedicht: De slag van Woeringen. Eene 
voorlezing". Nieuwe werken van de 
Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden 3, nr. 2 (1834): 1-51. 

Centen, Sebastiaan. Chronyk van Hoorn, daar 
in het begin, aanwasch, en tegenwoordige 
staat dier stad verhaalt worden. Als mede de 
gedenkwaardige geschiedenissen die, zo 
voor, in, als na den trubbel, in of omtrent 
dezelve en door geheel West-Vriesland 
gebeurt zyn, tot het jaar 1630. Beschreven 
door Theodorus Velius. Dezen vierden druk 
met aantekeningen vermeerdert. Te Hoorn: 
By Jacob Duyn, 1740. 

Clarisse, J. "Berigt aangaande twee fragmenten 
van twee verlorene handschriften; het eene 
van Jacob van Maerlant's Spiegel-Historiaal, 
en het andere van Melis Stoke's Rijm-
Kronijk". Verhandelingen van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
te Leyden 2, 2e stuk (1818): 183-277. 

Clarisse, J. "Aan den Redacteur van den 
Algem. Konst en Letterbode". Algemeene 
Konst- en Letterbode, nr. 2 (1821): 404. 

Clarisse, J. "De heimelijkheid der 
heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan 
Jacob van Maerlant; met eene inleiding en 
aanteekeningen van wege de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven". 
Nieuwe werken van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde 4 (1838a): 1-
544. 

Clarisse, J. De heimelijkheid der 
heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan 
Jacob van Maerlant; met eene inleiding en 
aanteekeningen van wege de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven. 
Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1838b. 

Clarisse, J. "Sterre- en natuurkundig onderwijs, 
gemeenlijk genoemd: Natuurkunde van het 
geheel-al, en gehouden voor het werk van 
zekeren Broeder Gheraert. Een Nederduitsch 
oorspronkelijk leerdicht uit het laatst der 
XIIIe of het begin der XIVe eeuw. 
Uitgegeven naar vijf zeer oude 
handschriften, met gebruikmaking van vier 
latere maar zeer naauwkeurige afschriften, 
met eene inleiding en aanteekeningen". 
Nieuwe reeks van werken van de 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 436 

Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden, nr. 4 (1847): 1-507. 

Clarisse, J. en M. de Vries. "Die cracht der 
Mane, door Heynric van Hollant". Verslagen 
en berigten uitgegeven door de Vereeniging 
ter bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde 4 (1847): 5-22. 

Clignett, Jacob Arnold. 'De oude Hollandsche 
dronk, S. Geerden Minne'. In: Bydragen tot 
de oude Nederlandsche letterkunde. 's-
Gravenhage: Thierry en Mensing, 1819a, 
381-411. 

Clignett, Jacob Arnold. 'Fabelen van Esopus, 
berĳmd in de XIII. eeuw'. In: Bydragen tot 
de oude Nederlandsche letterkunde. 's-
Gravenhage: Thierry en Mensing, 1819b, 1-
380. 

Clignett, Jacob Arnold en Jan Steenwinkel. 
Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob 
van Maerlant met aanteekeningen. 4 dln. Dl. 
1. Leyden: Frans de Does, 1784. 

Cosijn, P. J. "Tekstcritiek". De taal- en 
letterbode 1 (1870): 239-244. 

de Cretser, Gysbert. Beschryvinge van 's 
Gravenhage, behelsende desselfs eerste 
opkomste, stichtinge en vermakelyke situatie. 
mitsgaders de oude coustumen die in den 
Hage geobserveert worden. Waarachter 
bygevoegt is de zeestraat op Scheveninge 
door de heer van Zuylichem. Tot 
Amsterdam: by Jan ten Hoorn, 1711. 

David, J. B. Rymbybel van Jacob van 
Maerlant, met voorrede, varianten van hss., 
aenteekeningen en glossarium op last van 
het Gouvernement en in naem der 
Koninklyke Akademie van Wetenschappen, 
Letteren en Fraeije Kunsten, voor de eerste 
mael uitg. door J. David. 3 dln. Brussel: M. 
Hayez, 1858-1861. 

De vaderen, ofte Het tweede deel vande derde 
dagh der tweeder weke, vervatende 
Arbrahams offerhande. Ghedicht by wylen 
den E. G. de Saluste, Heere van Bartas, de 
phœnix vande Fransche Poëten. Ende nu wt 
het Fransch in Nederlandts vertaelt door J. 
van Vondelen. Te Leyde: Jan vander 
Deyster, 1722. 

Den Spiegel Historiael, houdende in hem alle 
historyen der waerachtigher Cronijcken 
ende der Bibelen ende der godlijcker 
Scriftueren, met alle gheschiedenissen ende 
vreemtheden der Hystorien ende der 
Poetrien, die welcke waerachtich sijn. 
Antwerpen: Claes de Graue, 1515. 

Die cronijke van Brabant int corte. Dats die 
historie der hertoghen van Brabant / 
warachtelijcken int latijn bescreuen duer 
den wel gheleerden Adrianus Barlandus / 
ende nu eerst int duytsche overgheset ende 
volsterckt met sommighe gesciedenissen tot 

het jaer Lv. Item noch daer bi die oorsaecke 
waerom dat het huys van Borgoengnien bi 
nae altijt oorloghe voert teghen Vrancrijcke. 
Thantwerpen: Jan van Ghelen, 1555. 

Die historie van Belgis, diemen anders namen 
mach: den spieghel der Nederlantscher 
audtheyt. Waer inne men zien mach als in 
eenen claren spieghel / veel wonderlicke 
gheschiedenissen / die van alle oude tyden / 
over al die weerelt gheschiet zijn: maer 
bysonder in die Nederlanden / als sijn 
Vlaendren / Brabant / Hollant / Zeelant / 
Vrieslant / Gheldre / Gulic / Cleue / 
Westphalen / Henegouwe / Artoys ende 
dierghelijcke / ooc van Inghelant / Schotlant 
/ Vranckerijcke / Duytschlant / ende andere 
Landen ende Natien daert te passe commen 
sal: seer lustich / vremt ende wonderlick om 
lesen / om der onghehoorder outheyt wille / 
by gheen Historiographen fot Chronickeurs 
in lichte ghebrocht. Ghemaeckt deur Marcus 
van Vaernewijck: excellent Poët ende 
Historiographe Moderne. Nu tweedemael 
ghedruct / ende in veel plaetsen 
ghecorrigiert / verbetert / ende met noch een 
schoone ende zeer bequame tafel verciert. 
Te Ghendt: by de weduwe van Gheeraert 
van Salenson, 1574. 

[Doekes, Simon]. Gedichten van Petrus 
Scriverius, benevens een uytvoerige 
beschryving van het leeven des dichters; 
verrykt met deszelfs afbeeldingen, en 
lofdichten, zo van oude, als hedendaagsche 
poëeten. Te Amsteldam: by Jan Hartig, 
1738. 

De Does Pz., Frans. 'Bericht van den 
boekhandelaar, by de uitgave van het eerste 
deel van den Spiegel historiael van Jacob 
van Maerlant'. In: Jacob Arnold Clignett en 
Jan Steenwinkel, Spiegel Historiael of 
Rijmkronijk van Jacob van Maerlant met 
aanteekeningen. Leyden: Frans de Does, 
1784, katern †, p. i-iv. 

Dozy, R.P.A. "Brief van Dr. R. P. A. Dozy aan 
Dr. M. de Vries". Verslagen en berigten 
uitgegeven door de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde 2 (1845): 33-56. 

Dumbar, Gerard. 'Rym-kronyk, van ouds 
genaamt het geschichte historiael-rym, der 
eerste graaven van Holland van broeder 
Klaas Kolyn, monnik van Egmond. 
Geschreeven omtrent het jaar MC.LXX.' In: 
Reipublicæ Daventriensi ab actis, analecta, 
seu Vetera aliquot scripta inedita, ab ipso 
publici juris facta. Deventer: Johannes van 
Wijk, 1719, 245-286. 

Dumbar, Gerard. 'Memorien van den 
gedenckwerdigen dingen, dier in den 
Nederlandischen Provincien van Frieslant, 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 437

Overyssel, Omlanden, Drenthe, Grueningen, 
ende Lingen, met heuren byliggenden 
frontieren, geschiet sijn. Beschreven deur 
Reinico Fresinga van Frennicker'. In: 
Reipublicæ Daventriensi ab actis, analecta, 
seu Vetera aliquot scripta inedita, ab ipso 
publici juris facta. Deventer: Johannes van 
Wijk, 1722, 1-592. 

Dumbar, Gerardus. Reipublicæ Daventriensi 
ab actis, Analecta, seu Vetera aliquot scripta 
inedita, ab ipso publici juris facta. 3 dln. 
Daventriae: Apud Johannem van Wyk, 
1719-1722. 

Dumbar, Gerhard. "Verslag van onuitgegeven 
stukken, betrekkelijk tot de historie van 
Overijssel". Verhandelingen van de 
Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leyden 2, nr. 2 (1818): 83-
161. 

Epkema, E. Berigt aangaande eene nieuwe, 
met de meeste naauwkeurigheid bezorgde 
uitgave der rijm- en andere werken van den 
Frieschen hoofd-dichter Gijsbert Japiks. 
[Leeuwarden: Joh. Proost], 1820. 

Epkema, Ecco. Woordenboek op de Gedichten 
en verdere geschriften van Gysbert Japicx. 
Leeuwarden, 1824. 

Feith, Rhijnvis. Alle de werken van Jakob 
Cats. 19 dln. Te Amsterdam: by Johannes 
Allart, 1790. 

Feith, Rhijnvis. Cats Werken. Te Amsterdam: 
C. Weddepohl, 1834. 

van Gouthoeven, Wouter. D'oude chronijcke 
ende historien van Holland (met West-
Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. 
Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert 
ende verciert met eenige geslacht-registeren 
ende genealogien der voornaemster edelen, 
midtsgaders steden, dorpen, heeren-huysen, 
ende andere beschrijvinghen van Hollandt. 
Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. 
Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. 
tot dit teghenwoordigh Jaer 1636. 'sGraven-
hage: By Hillebrant van Wouw, 1636. 

à Groenendyck, J. 'Ad virum clarissimum D. 
Antonium Matthæum, JCtum, & hujus 
operis editorem'. In: Antonius Matthaeus 
(red.) Veteris ævi analecta seu Vetera 
aliquot monumenta quæ hactenus nondum 
visa. Leiden: Frederik Haaring, 1704, fol. 
**. 

Halbertsma, J. H. "Over de uitgave van het IVe 
deel van den Spiegel Historiael van 
Maerlant". Algemeene Konst- en Letterbode, 
nr. 1 (1849): 324-325. 

Halbertsma, J. H. Aanteekeningen op het 
vierde deel van den Spiegel Historiael van 
Jacop van Maerlant. Deventer: Tweede 
Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche 

Instituut van Wetenschappen, Letterkunde 
en Schoone Kunsten, 1851. 

van Harderwijk, I. "Fragment van den Roman 
van Parthénopeus en Meliore, met eene 
inleiding en aanteekeningen". Nieuwe 
werken van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde 5, nr. 2 (1841): 
155-241. 

van Hasselt, W. J. C. Het Haarlemmer-Meer-
boek van J. Asz. Leeghwater. Dertiende 
druk. Met aanteekeningen van en 
voorafgegaan door eenige 
levensbijzonderheden van den schrijver en 
een historisch overzigt der plannen tot en 
der werken over het droogmaken van het 
Haarlemmer-Meer door Mr. W. J. C. van 
Hasselt. Te Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 
1838. 

Hecker, W. P. C. Hoofts Nederlandsche 
historiën. 5 dln., Nederlandsche historien 
met aanteekeningen uitgegeven. Groningen: 
Van Bolhuis Hoitsema, 1843-1846. 

Helmers, Jan Frederik. De Hollandsche natie. 
Lotte Jensen ed. m.m.v. M. van Hattum. 
Nijmegen: Vantilt, 2009. 

Hoffmann, Heinrich. Holländische 
Volkslieder. Gesammelt und erläutert von 
Heinrich Hoffmann. Mit einer Musikbeilage, 
Horae Belgicae. Breslau, 1833. 

Hoffmann van Fallersleben. "Over de Oude 
Nederlandsche Letterkunde". Algemeene 
Konst- en Letterbode, nr. 2 (1821): 162-168, 
310-315 & 371-377. 

Hoffmann van Fallersleben. "Vervolg en slot 
der opgave van Oud Hollandsche 
Dichtwerken". Algemeene Konst- en 
Letterbode, nr. 1 (1822): 88. 

Hoffmann van Fallersleben. "Bijdragen tot de 
geschiedenis der Nederduitsche taal. 
Paraphrasen van den 45, 84 en 103 Psalm". 
Antiquiteiten. Een oudheidkundig tijdschrift 
2, nr. 1 (1823): 155-161. 

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich. 
'Bruchstücke einer altflandr. poet. 
Bearbeitung der Sage von Reinalt von 
Montalban oder der Heimonskindern'. In: 
Bonner Bruchstücke von Otfried. Bonn, 
1821, 21-23. 

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich. 
"Fragment uit het verloren geraakte gedeelte 
der IV partie van Jacob van Maerlant's 
Spiegel Historiael". Nieuwe werken van de 
Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leyden 1, 2e stuk (1825): 
251-270. 

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich. 
"Verslag van een H. S. met middelnederl. 
"Lieder und Erzählungen" in de Kon. Bibl. 
te 's Gravenhage". Anzeiger für Kunde des 
deutschen Mittelalters 2 (1833): 47. 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 438 

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich. 
"Dit is van dat edele lant van Cockaenghen. 
Fragment van 71 vs uit de 14e eeuw, uit een 
HS. van J. Koning". Altdeutsche Blätter 1 
(1835a): 165. 

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich. 
"Valentyn ende Namelos. Bruchstück eines 
mnl. Gedichtes aus dem XIV Jahrh." 
Altdeutsche Blätter 1 (1835b): 204-207. 

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich. 
'"Renout van Montalbaen"'. In: August 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben (red.) 
Lantsloot ende die scone Sandrijn. Renout 
van Montalbaen. Breslau: Georg Philipp 
Aderholz, 1837, 45-128. 

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich. 
Loverkens. Altniederländische Lieder, Horae 
Belgicae. Göttingen: Verlag der 
Dieterichschen Buchhandlung, 1852. 

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich. 
Glossarium belgicum, Horae belgicae. 
Hannover: Carl Rümpler, 1856a. 

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich. 
'Graf Floris und Gerhard van Velsen'. In: 
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
(red.) Niederländische Volkslieder. 
Gesammelt und erläutert. Hannover: Carl 
Rümpler, 1856b, 19-25. 

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich. 
'Parthenopeus und Meliore'. In: Bruchstücke 
mittelniederländischer Gedichte, nebst 
Loverkens, Horae belgicae. Hannover, 1862, 
29-40. 

Hofman Peerlkamp, Petrus en Adrianus 
Loosjes. Constantini Hugenii De vita 
propria sermonum inter liberos libri duo 
primum edidit et annotatione illustravit 
Petrus Hofman Peerlkamp; Belgicis versibus 
adumbravit Adrianus Loosjes. Harlemi: 
Loosjes, 1817. 

Hooft, Daniel. Bloemlezing der gedichten van 
Hubert Korneliszoon Poot met aant. Te 
Amsterdam: Bij P. den Hengst en zoon, 
1823. 

Hooft, P. C. en J. J. de Gelder. Boeksken van 't 
leeven van Julius Agricola. Leyden: P. 
Engels, 1852. 

van Hoogstraten, D. Nederduitse gedichten 
van Johan van Broekhuizen, met uitvoerig 
levensbericht. Amsterdam, 1712a. 

van Hoogstraten, D. J. Oudaans Aanmerkingen 
over Q. Horatius Flaccus dichtkunst op onze 
tyden en zeden toegepast door A. Pels, T' 
Amsterdam: by Gerard onder de Linden., 
1713. 

van Hoogstraten, D. H. Dullaerts gedichten, 
Amsterdam: Gerard onder de Linden, 1719. 

van Hoogstraten, David. Joachim Oudaans 
poëzy, verdeeld in drie deelen. Achter het 
derde deel komt het Leven van den dichter, 

beschreven door. David van Hoogstraten. 
Te Amsteldam: by de wed: P: Arentz, en K: 
vander Sys., 1712b. 

van Hoogstraten, David. Johannes Antonides 
van der Goes. Gedichten. Hier bij komt het 
leven des dichters. Amsterdam, 1714. 

van Hoogstraten, David. Publius Ovidius 
Nasoos Heldinnebrieven, vertaelt door J. 
vanden Vondel. Amsterdam: Gerard onder 
de Linden, 1716. 

van Hoogstraten, David. Alle de treurspelen 
van J. v. Vondel. 2 dln. Amsterdam: Joannes 
Oosterwyk, 1719-1720. 

van Hoogstraten, David en Geer Brandt. P. C. 
Hoofts Mengelwerken, ten deele nooit te 
vooren gedrukt. Nu op veele plaatsen 
verbetert en vermeerdert. Amsterdam: 
Henrik Wetstein en Pieter Sceperus, 1704. 

de Hoop Scheffer, J. G. "Iets over Lodewijk 
van Velthem en zijn Spiegel Historiaal". 
Vaderlandsche Letteroefeningen, of 
Tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen, 
waarin de Boeken en Schriften, die dagelijks 
in ons vaderland en elders uitkomen, 
oordeelkundig tevens en vrijmoedig 
verhandeld worden. Benevens Mengelwerk, 
tot Fraaije Letteren, Kunsten en 
Wetenschappen, betrekkelijk, 2. Mengelwerk 
(1837): 229-241 & 277. 

de Hoop Scheffer, J. G. en J. Tideman. 
Cupido. Utrecht: Van Paddenburg, 1844. 

Huydecoper, B. Proeve van taal- en 
dichtkunde: in vrijmoedige aanmerkingen op 
Vondels vertaalde Herscheppingen van 
Ovidius, voorgesteld door B. Huydecoper. 
Waar achter volgen eenige bijdragen en 
verbeteringen, een kort bericht wegens de 
letter Y, en twee bladwijzers. t'Amsterdam: 
E Visscher en J. Tirion, 1730. 

Huydecoper, B. Rijmkronijk van Melis Stoke 
met historie- oudheid- en taalkundige 
aanmerkingen. 3 dln. Leyden: Johannes le 
Mair, 1772. 

Huydecoper, Balthasar. Brieven van P. C. 
Hooft, ridder van St. Michiel, Drost van 
Muiden, Baljuw van Goeiland, enz, Brieven. 
Te Amsterdam: by Adriaan Wor, en de erve 
G. onder de Linden, 1738. 

Huydecoper, Balthasar en Frans van Lelyveld. 
Proeve van taal- en dichtkunde; in 
vrymoedige aanmerkingen op Vondels 
vertaalde Herscheppingen van Ovidius; 
voorgesteld door B. Huydecoper. Tweede 
uitgave door F. van Lelyveld. Met 
byvoegsels en vermeerderingen van den 
schryver, en eenige aanteekeningen van den 
uitgever. 3 dln. Leyden: Abraham en Jan 
Honkoop, 1782-1788. 

Huydecoper, Balthasar, Frans van Lelyveld en 
Nicolaas Hinlopen. Proeve van taal- en 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 439

dichtkunde. Behelzende uitvoerige 
bladwyzers op dezelfde proeve. Naar de 
uitgave van wylen F. van Lelyveld. Leyden: 
Abraham en Jan Honkoop, 1791. 

[Huydecoper, Balthasar]. Privilegien en 
handvesten der stede en des eilands van 
Texel. Amsterdam: B. van Gerrevink, en 
Erve Ratelband, 1745. 

In dit teghenwoordighe Boecxken zijn veel 
schone ende lieflijcke brieuen van eenen 
genaemt Jacob de Keersmaker die hy wt 
zijnder geuanckenisse gesonden heeft / de 
welcke tot Brugge leuendich is verbrant / Int 
Jaer. 1569. den 10. Junij. Noch is hier 
achter by gheset een disputatie tusschen 
Jacob K. ende B. Cornelis. S.l.: s.n., 1584. 

[Jonckbloet, W. J. A.] Iets over Ferguut, 
ridderroman uit den fabelkring van de 
Ronde Tafel, uitgegeven door Professor L. 
G. Visscher. Leijden: H.W Hazenberg & 
Comp., 1838. 

Jonckbloet, W. en J.F. W[illems]. "Over het 
gedicht de Leuvensche Kampvechter 
(Belgisch Museum, I, bl. 26)". Belgisch 
Museum voor de Nederduitsche Tael- en 
Letterkunde en de Geschiedenis des 
Vaderlands 3 (1839): 105-107. 

Jonckbloet, Guilielmus Josephus Andreas. 
Specimen e literis Neerlandicis, exhibens 
Ludovici de Velthem Chronici, quod 
inscribitur Speculum Historiale, librum III, 
denuo editum secundum Codicem MS. 
unicum, Bibliothecae Acad. Lugd. Bat. atque 
annotatione illustratum. Hagae Comitis: 
Adriaan David Schinkel, 1840. 

Jonckbloet, W. J. A. Aanhangsel op de sproke 
van Beatrijs. 's-Gravenhage: A. D. Schinkel, 
1841a. 

Jonckbloet, W. J. A. Cluys-werk. Dichtstuk 
van Constantyn Huygens, voor het eerst 
uitgegeven. 's-Gravenhage: J. L. C. Jacob, 
1841b. 

Jonckbloet, W. J. A. Die Dietsche Doctrinale, 
leerdicht van den jare 1345, toegekend aan 
Jan Deckers, Clerk der stad Antwerpen. 
Uitgegeven door Dr. W. J. A. Jonckbloet, 
Lid der Maatschappij van Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden. 's Gravenhage / 
Rotterdam: A. D. Schinkel / W. Messchert, 
1842. 

Jonckbloet. "Verslag eener letterkundige reize 
door Duitschland, in de maanden mei-
november, 1842". De Gids 7, nr. 2 
Mengelingen (1843): 573-586 & 617-632. 

Jonckbloet. "Dboec vanden houte, door Jacob 
van Maerlant. Leiden, D. du Mortier en 
Zoon, 1844. Brief aan den heer J. Tideman". 
De Gids 9, Eerste deel. Boekbeoordelingen 
(1844a): 61-72. 

Jonckbloet, W. J. A. Roman van Karel den 
Grooten en zijne XII Pairs (Fragmenten), 
Werken uitgegeven door de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde. Leiden: D. du Mortier en zoon, 
1844b. 

Jonckbloet, W. J. A. Die Dietsce Catoen, een 
Middelnederlandsch leerdicht. Kritisch 
uitgegeven. Leiden: D. du Mortier en zoon, 
1845. 

Jonckbloet. "Fragmenten van een tweede 
handschrift van Velthem". Verslagen en 
berigten uitgegeven door de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde 3 (1846a): 72-76. 

Jonckbloet. "Handboek van den vroegsten 
bloei der Nederlandsche letterkunde, of 
Proeve uit Nederlandsche schriften der 
dertiende en veertiende eeuw, met 
Inleidingen, Aanstipping over de Spraakleer 
en den stijl van dien tijd, een klein 
Woordenboek, enz., door Mr. B. H. Lulofs, 
Ridder, enz. enz. Te Groningen, bij J. 
Oomkens, 1845. XVI en 428 blz. 8°". De 
Gids 10, nr. 1. Boekbeoordelingen (1846b): 
1-56. 

Jonckbloet, W. J. A. Roman van Walewein, 
door Penninc en Pieter Vostaert. 2 dln., 
Werken uitgegeven door de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde. Leiden: D. du Mortier en zoon, 
1846-1848. 

Jonckbloet, W. J. A. Roman van Lancelot, 
(XIIIe eeuw.) Naar het (eenig-bekende) 
handschrift der Koninklijke Bibliotheek, op 
gezag van het Gouvernement uitgegeven. 2 
dln. 's Gravenhage: W. P. van Stockum, 
1846-1849. 

Jonckbloet, W.J.A. Over wetenschappelĳke 
beoefening der Nederlandsche taal. 
Redevoering bĳ de plechtige aanvaarding 
van het professoraat in de vaderlandsche 
geschiedenis en letterkunde aan het 
Athenaeum Illustre te Deventer. Deventer: J. 
de Lange, 1848. 

Jonckbloet, Willem Jozef Andreas. Spiegel 
Historiael van Jacob van Maerlant. Vierde 
deel. Uitgegeven door de Tweede Klasse van 
het Koninklijk Nederlandsche Instituut. 
Nalezing. Deventer: J. de Lange, 1849. 

Jonckbloet, W. J. A. Over 
Middennederlandschen epischen versbouw. 
Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849. 

Jonckbloet, W. J. A. Vanden Vos Reinaerde, 
uitgegeven en toegelicht. Groningen: J. B. 
Wolters, 1856. 

Jonckbloet, W. J. A. en M. De Vries. "Overzigt 
van verspreide Middelnederlandsche 
gedichten, fragmenten en letterkundige 
mededeelingen". Verslagen en berigten 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 440 

uitgegeven door de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde 3 (1846): 5-62. 

Jonckbloet, Willem Jozef Andreas en W. L. 
van Helten. Nieuwe refereinen, uitgeg. door 
W.J.A.Jonckbloet en W.L. van Helten. Eerste 
stuk. Groningen: Wolters, 1880. 

Jonckbloet, Willem Jozef Andreas en Anthonie 
Willem Kroon. Letter- en geschiedkundige 
aanteekeningen op de Rymkronyk van Jan 
van Heelu, betreffende den slag van 
Woeringen, in het jaar 1288, nagelaten door 
wijlen Mr. Hendrik van Wyn, in leven 
Archivarius des Rijks. 's-Gravenhage / 
Rotterdam: A.D. Schinkel / W. Messchert, 
1840. 

Jonckbloet, Willem Jozef Andries. Beatrijs. 
Eene sproke uit de XIII eeuw. 's Gravenhage: 
A. D. Schinkel, 1841c. 

Jonckbloet, Willem Jozef Andries. Beatrijs en 
Carel ende Elegast, uitgegeven en 
toegelicht. Amsterdam: P.N. van Kampen, 
1859. 

von Karajan, Theodor. "Karl. Bruchstück eines 
Niederländischen Gedichtes". Zeitschrift für 
deutsches Alterthum 1 (1841): 97-110. 

von Kausler, Eduard. Reimchronik von 
Flandern, nach einer altniederländischen 
Handschrift mit Anmerkungen zum ersten 
Mal herausgegeben, Denkmäler 
altniederländischer Sprache und Literatur 
nach ungedruckten Quellen herausgegeben. 
Tübingen: Fues, 1840. 

von Kausler, Eduard. Altniederländische 
Gedichte vom Schlusse des XIII. bis Anfang 
des XV. Jahrhunderts. Nach einer 
altniederländischen Handschrift mit 
Anmerkungen herausgegeben, Denkmäler 
altniederländischer Sprache und Literatur. 
Leipzig: Fues, 1844-1866. 

Koenen, H. J. en Arie de Jager. Nalezing op 
het uitlegkundig woordenboek des Instituuts 
op de werken van P. C. Hooft. [Amsterdam], 
1847. 

Korte beschryvinge van de strenge belegeringe 
en wonderbaarlyke verlossinge der stad 
Leiden in den jaare 1574 door Jan 
Fruytiers, welke in dien tyd geleeft heeft. Na 
den druk in Delft 1577; met eenige 
aanteekeningen van Pieter Scriverius; en 
andere byvoegzelen. Te Haarlem: by 
Johannes Marshoorn en Pieter van 
Assendelft, boekverk., 1739. 

La Lau, J. G. De zeestraat van 's Hage naar 
Scheveningen. Constantyn Huygens; op 
nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en 
spelling gewijzigd en met eenige 
aanteekeningen voorzien door J.G. la Lau. 's 
Gravenhage [etc.]: Gebr. Van Cleef, 1838. 

Lantin de Damerey, J.-B. Le Roman de la 
Rose, par Guillaume de Lorris, et Jean de 
Meun, dit Clopinel. Edition faite sur celle de 
Lenglet Dufresnoy, corrigée avec soin, et 
enrichie de la Dissertation sur les auteurs de 
l'ouvrage, de l'analyse des variantes et du 
Glossaire publiés en 1737. Paris: J.B. 
Fournier / P.N.F. Didot, an VII. 

Leendertz Wz., P. Van den Sacramente van 
Amsterdam. Gedicht van Willem van 
Hillegaersberch. Met ophelderende 
aanteekeningen. Sneek, 1845. 

Leendertz Wz., P. Dirc Potter, Der Minnen 
Loep. 2 dln. Vereeniging ter bevordering der 
oude Nederlandsche letterkunde. Leiden: Du 
Mortier, 1845-1847. 

van Lelyveld, F. 'Aanteekening over de 
Rijmkronijk van Jan van Heelv, Slach van 
Woeronc M. S.' In: Balthasar Huydecoper. 
Proeve van taal- en dichtkunde; in 
vrymoedige aanmerkingen op Vondels 
vertaalde herscheppingen van Ovidius; 
voorgesteld door B. Huydecoper. Tweede 
uitgave door F. van Lelyveld. Met 
byvoegsels en vermeerderingen van den 
schryver, en eenige aanteekeningen van den 
uitgever. Eerste deel. Leyden: A. en J. 
Honkoop, 1782, 483-515. 

Lenglet du Fresnoy, Nicolas. Le roman de la 
rose, par Guillaume de Lorris & Jean de 
Meun dit Clopinel. Revu sur plusieurs 
éditions & sur quelques anciens manuscrits. 
Accompagné de plusieurs autres ouvrages, 
d'une preface historique, de notes & d'un 
glossaire. 3 dln. Paris: Veuve Pissot, 1735. 

van Lennep, D. J. en J. van Lennep. Spiegel 
historiael of Rijmkronijk van Jacob van 
Maerlant. Vierde deel. Uitgegeven door de 
Tweede Klasse van het Koninklijk-
Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, 
Letterkunde en Schoone Kunsten. Dl. 4. 
Amsterdam: G. van Tyen en Zonen, 1849. 

van Lennep, J. "Over twee handschriften van 
den Leken Spieghel". Tijdschrift van het 
Koninklijk Nederlandsch Instituut (1841): 
125. 

van Lennep, Jacob. De werken van Vondel in 
verband gebracht met zijn leven, en voorzien 
van verklaringen en aanteekeningen. 12 dln. 
Amsterdam: M.H. Binger en zonen, 1850-
1869. 

Le Long, Isaac. Spiegel historiaal, of Rym-
Spiegel; zynde de Nederlandsche Rym-
Chronyk, van Lodewyk van Velthem, voor 
ruym 400 Jaaren in Dichtmaat gebracht. 
Beginnende met het Jaar 1248 toen Graaf 
Willem van Hollandt Keyser werdt, en 
eyndigende met het Jaar 1316 van welke de 
Schryver is Tydtgenoot geweest. Nooyt voor 
desen gedrukt. Getrouwelyk uytgegeven, 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 441

volgens het oorspronkelyke Handtschrift, op 
Perkement geschreeven, en met noodige 
verklaaringen opgeheldert. Amsterdam: 
Hendrik van Eyl, 1727. 

Le Long, Isaac. Boek-zaal der Nederduytsche 
Bybels, geopent, in een historische 
verhandelinge van de oversettinge der 
Heyligen Schriftuure in de Nederduytsche 
taale, sedert deselve eerst wierdt 
ondernomen. Met een omstandig bericht, 
van meer dan hondert oude handtschriften, 
van Bybels en Bybelsche boeken. Doormengt 
met historische, taalkundige, geestelyke en 
wereldtlyke aanmerkingen. Amsterdam: 
Hendrik Vieroot, 1732. 

Le Long, Isaac. Het boek der tyden in 't korte, 
ofte Chronyk van de geheele wereldt 
voornaamentlyk behelsende, het geen 'er in 
de gesaamentlyke Nederlanden is 
voorgevallen; van 't beginsel der wereldt, tot 
in den jaare Christi 1560. Beschreven door 
Wouter van Heyst; volgens desselfs 
origineele handtschrift voor d'eerstemaal 
uytgegeven. Amsterdam: Steven van 
Esveldt, 1753. 

Le Long, Isaäc. Naleesingen en verbeeteringen 
in eenige van myne uytgegevene werken, 
kort historisch verhaal, van den eersten 
oorsprong der Nederlandschen 
Gereformeerden kerken onder 't kruis, als 
meede tot de boekzaal der Nederduytsche 
bybels, de historie der reformatie van 
Amsterdam, en den spiegel historiaal, van 
Lodewyk van Velthem. Amsterdam: Gerrit de 
Groot, 1760. 

van Loon, Gerard. Geschicht-historiaal rym, of 
Rymchronyk van den heer Klaas Kolyn, 
benedictiner monik der abtdye te Egmont; 
beginnende met den Simberschen vloed, en 
eyndigende met de dood van Graaf Dirk, 
vader van Florents den III, Graaf van 
Holland, in 't jaar elfhonderdzesenvyftig 
voorgevallen. Zynde voords nog met de 
noodige zoo Taal- als Historikundige 
Aantekeningen opgehelderd, en met eenen 
Bladwyzer der Oude Nederduytsche 
Woorden verrykt. 's Gravenhaage: Pieter de 
Hondt, 1745. 

Loosjes, Vinc. Het leven en doorluchtig bedrijf 
van den eerzamen Klaas Kolijn, in XI 
Liederen bezongen bij zijn Huwelijk, op St. 
Theotimus, in 1836, een dag na de 
toenadering van Venus tot Luna gesloten. 
[S.l.], 1836. 

Lulofs, B. H. J. van den Vondel, door 
geschiedkundige inleidingen, omschrĳving 
in proza en aanteekeningen, in eenige zĳner 
kleinere gedichten opgehelderd. Een boek 
voor het algemeen en als proeve om dien 
prins onzer oude dichters, ook voor min 

geletterden, regt verstaanbaar te maken. 
Versierd met het portret des vier-en-
tachtigjarigen Dichters en voorafgegaan 
door eenige aanmerkingen en dichtregelen 
tot zijn' lof, als voorstander van regt, orde, 
vrijheid en verdraagzaamheid in deze en 
gene zaken van Staat en Godsdienst. 
Groningen: J. B. Wolters, 1838. 

Manheer, Gerrit. Kronyk der stad Rotterdam, 
uit de beste schryveren byeen verzameld. 
Beginnende met den jare 1270, en 
eindigende met het jaar 1670. Te Rotterdam, 
1779. 

Massmann, H.F. Partonopeus und Melior. 
Altfranzösisches Gedicht des XIIIten Jahrh. 
in Mittelniederländischen und 
Mittelhochdeutschen Bruchstücken, nebst 
begleitenden Auszügen des Französischen 
Gedichtes, geschichtlichen Nachweisungen 
und Wörterverzeichnissen. Berlin, 1847. 

Matthaeus, Antonius. Veteris ævi analecta seu 
Vetera aliquot monumenta quæ hactenus 
nondum visa. 10 dln. Leiden: Sebastiaan 
Schouten, 1698-1710. 

Matthaeus, Antonius en Gerardus Block. 
Veteris ævi analecta seu Vetera monumenta 
hactenus nondum visa. Quibus continentur 
scriptores varii qui præcipue Historiam 
Universalem, Expeditiones in Terram 
Sanctam, Res Germaniæ, Gelriæ, 
Hollandiæ, Ultrajecti, Frisiæ, tam 
Occidentalis, quam Orientalis, & Groningæ; 
ut & Gesta Equestris Ordinis Teutonici, 
Dominorum de Brederode, de Culenburch, 
& de Arckel, memoriæ prodiderunt: 
præterea Itineraria, Testamenta Vetera, & 
Doctorum Virorum Epistolæ. Primus in 
lucem edidit adjectis Observationibus suis 
Antonius Matthæus Quondam Juris in 
Illustri Academia Lugduno-Batava 
Antecessor. Editio secunda quinque Tomis 
comprehensa. Cui accedunt Editoris Notæ, 
ejusdemque Indices accurati & locupletes. 
10 dln. Hagae Comitum: Gerardus Block, 
1737. 

Meijer, G. J. Het leven van Jezus. Een 
nederlandsch handschrift, uit de 13e eeuw. 
Met taalkundige aanteekeningen, voor het 
eerst, uitgegeven. Groningen: J. Oomkens, 
1835. 

Merula, Paullus. Placaten ende ordonnancien 
op 't stuck van de wildernissen. s'Graven-
Hage: Beuckel Corneliss. Nieulant, 1605. 

van Mieris, Frans. Chronyk van Holland, van 
den Klerk uit de Laage Landen by der Zee: 
nooit voorheen gedrukt. Met eenige 
aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als 
van den uitgeever. Te Leyden: by Pieter 
vander Eyk, 1740. 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 442 

vander Milius, Abrah[am]. Lingua Belgica, 
sive de Linguae illus communitate tum cum 
plerique aliis, tum praesertim cum Latina, 
Graece, Persica; deque communitatis illius 
causis; tum de Linguae illius origine et 
latissima per nationes quamplurimas 
diffusione; ut et de ejus praestantia. Leiden, 
1612. 

Mone, Franz Joseph. "Aus Maerlant's 
Rymbybel". Anzeiger für Kunde der 
deutschen Vorzeit 4 (1835a): 64-69. 

Mone, Franz Joseph. "Bruchstück von Karel 
und Elegast". Anzeiger für Kunde der 
deutschen Vorzeit 4 (1835b): 332-337. 

Mone, Franz Joseph. "Bruchstücke von 
Parthenopeus ende Meliore [voorh. te 
Keulen]". Anzeiger für Kunde der deutschen 
Vorzeit 6 (1837): 423-431. 

Mone, Franz Joseph. Uebersicht der 
Niederländischen Volks-Literatur älterer 
Zeit. Tübingen: Ludwig Friedrich Fues, 
1838. 

Mone, Franz Joseph en E. Kausler. "Alte 
Werke in niederländischer Prosa [waarin 
verslag van het Leven van Jezus, uitgegeven 
door G.J. Meijer, met vergelijking der lezing 
van een HS. der Koninkl. Bibliotheek te 
Stuttgart get.: Harmonia Evangeliorum 
Flamandice]". Anzeiger für Kunde der 
deutschen Vorzeit 6 (1837): 77-86 & 205-
210. 

Orts, Aug. Practijcke criminele van Philips 
Wielant, naar het eenig bekende handschrift 
uitgegeven, Maatschappij der Vlaamsche 
Bibliophilen. 3e reeks. Gent, 1872. 

Pars, Adriaan. 'In Analecta veterum aliquot 
scriptorum, hactenus ineditorum, quos 
singulari studio & cura in lucem profert & 
colligit post alios à se editos, vir clarissimus, 
D. Antonius Matthaeus '. In: Antonius 
Matthaeus (red.) Veteris ævi analecta seu 
Vetera aliquot monumenta quæ hactenus 
nondum visa. Leiden: Frederik Haaring, 
1698, fol. ***2r-v. 

Pars, Adriaan. 'Pierides Catvicenae gratulantur 
Viro Clarissimo Antonio Matthaeo, A. F., 
quando indefessia opera Analectorum veteris 
aevi tomum V. edert'. In: Antonius 
Matthaeus (red.) Veteris ævi analecta seu 
Vetera aliquot monumenta quæ hactenus 
nondum visa. Leiden: Frederik Haaring, 
1701, fol. *5/4v. 

Poot, H. K. Vervolg der poëzye van Arnold 
Moonen. Te Delf: by Reinier Boitet, 1720. 

Poot, H. K. Alle de gedichten van Joan de 
Haes. Hier by komt F. Sidneis Verdediging 
der poëzy uit het Engelsch vertaelt. 2 dln. Te 
Delf: by Reinier Boitet, 1724a. 

Poot, H. K. Gedichten van Joachim Oudaan, 
noit voor dezen in 't licht gezien. Te Delf: by 
Reinier Boitet, 1724b. 

Prins, Johannes. Oorspronckelijke beschrijving 
van de vermaerde belegering en 't ontzet der 
stad Leiden, kort en klaer voorgesteld uit 
den grond der eerste, en gebragt tot de 
laetste beroerten en oorlogen van 
Nederland, voorgevallen in de XV. en XVI. 
eeuw De vijfde druk, met nieuwe 
aentekeningen opgehelderd.; als ook 
vermeerderd met eene na-reden. en met de 
treffelijke oratie van den heere mr. Karel 
Crucius. uitgesproken op de 100ste 
verjaergetyde van Leidens ontzet, 1674. Te 
Leiden: bij de wed. A. Honkoop en zoon, 
1777. 

Reessen, Anna. De nagelaten gedichten, en 
Nederduitsche spraekkunst, van wylen den 
heer Frans de Haes. Amsteldam: Pieter 
Meijer, 1764. 

Robyns, Laurentius. Historiæ Lossensis libri 
decem authore. Joanne Mantelio. cui 
adjuncta sunt Diplomata Lossensia, 
privilegia, paces, pacta, donationes, 
infeudationes, &c., necnon recollectio 
edictorum, constitutionum, declarationum, 
jurium &c. labore & studio Laurentii 
Robyns. Leodii: F. Alexandri Barchon, 1717. 

Roman, Zacharias. De oude Chronijcke ende 
historien van Zeelandt, beschreven door 
wijlen Heer Jan Reygersbergh, van 
Cortgene: van nieus met eenighe 
byvoechsels / mitsgaders met de figueren der 
graeven van Zeelandt vermeerdert. Tot 
Middelbvrch: by Zacherias Roman, boeck-
verkooper op den Burcht / inden vergulden 
Bybel, 1634. 

Rosseels, Emm. Gedichten van J.Bellamy met 
eene levensschets van den dichter en inl 
door Emm. Rosseels. Antwerpen: Oberts, 
1844. 

van der Schelling, Pieter. De aloude vryheid, 
staatsregeering, en wetten der Batavieren; 
vergeleeken met die van laater tyden. 
Vertoonende I. De Batavieren, als een Vry 
Volk, onder hunne eige Overheden, en 
Wetten. II. Hollands Krygshoofden, en 
Graaven, aangesteld door 's Lands Staaten, 
en niet door Koningen der Franken. III. 
Holland geen wettig Leen van het Fransche, 
nog Duitsche Ryk geweest zynde, nog van 
het Bisdom van Utrecht. IV. Hollands 
Staaten, Vertogen, Plakaaten, 
Historischryvers, Dousa, De Groot, Merula, 
Vossius, Scriverius, V. Leeuwen, Matthaeus, 
Van Alkemade, enz. nevens het algemeen 
Gevoelen, verdeedigd tegen de 
beschuldigingen van Mr. G. Van Loon. V. 
De Histori van Kolyn, als eerst ontdekt, en 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 443

verklaard door K. Van Alkemade, dog sedert 
zeer gebrekkelyk uitgegeeven, VI. 
Mitsgaders Hollands Tiendregt, enz. 
verdeedigd door Mr. P. van der Schelling. 
Rotterdam: Philippus en Jakobus Losel, 
1746. 

S[chotel], G. D. J. Het oude volkslied 
Wilhelmus van Nassouwen opgehelderd 
door eenige aanteekeningen. Leiden: J.C. 
Cyfveer, 1830. 

Schilter, Johann en Johann Georg Scherz. 
Joannis Schilteri Icti olim Argentorati 
Thesaurus Antiquitatum Tevtonicarum 
Ecclesiasticarum, Civilium, Litterariarum. 3 
dln. Dl. 2: Monumenta Civilia, Historica, 
Miscella: Edita, Inedita. Legem Salicam 
novo & gemino conspectu cum Notis. Jus 
Provinciale Alemannicum denuo e MSS. 
editum & accurate cum aliis collatum 
Latineque versum. Bella Caroli M. & 
Ludovici German. cum Barbaris: Epinikio & 
aliis Carminibus vetustis vernaculis 
celebrata. Tirolis & Winsbeckii Parænetica, 
&c. Pleraque post Schilterum summa cura 
recensuit, castigavit, emendavit, Jus 
Provinciale latine vertit, Singula Notis 
plurimis illustravit Joh. Georgius Scherzius. 
Ulmae: Bartholomaeus, 1727. 

Schinkel, A. D. Aanteekeningen van Frans van 
Mieris, op zijne Beschryving der 
bisschoplyke munten en zegelen, van Utrecht 
in 't byzonder. Met twee muntafbeeldingen. 's 
Gravenhage: A.D. Schinkel, 1838. 

Schinkel, A. D. Nadere bijzonderheden 
betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne 
familie, alsmede eenige door hem 
vervaardigde doch onuitgegeven 
dichtstukjes. [S.l.]: [s.n.], 1851. 

Schinkel, A. D. en Jacob Schonk. Opgave der 
handschriften van Constantijn en Christiaan 
Huygens, benevens die handschriften, welke 
tot hen betrekkelijk zijn en voor weinige 
jaren onder derzelver nakomelingen nog 
berustende waren. 's-Gravenhage: Schinkel, 
1840. 

Schinkel, A. D. en Christoph G. von Murr. 
Albert Durer's dagverhaal zijner 
Nederlandsche reize in de jaren 1520 en 
1521 met belangrijke aanteekeningen 
opgehelderd [door Christoph G. von Murr 
en A.D. Schinkel]. 's Gravenhage: P.W. van 
Stockum, 1840. 

Schinkel, Adrianus David en V. Honderd 
christelijke zinnebeelden naar Georgette de 
Montenay, door Anna Roemers Visscher. 
Uitgegeven naar het oorspronkelijk 
handschrift. Met een fac-simile. S.l.: Niet in 
den handel. Gedrukt honderdvijfentwintig 
exemplaren, 1854. 

Schipper, J. J. Alle de wercken, zoo oude als 
nieuwe, van de Heer Jacob Cats, Ridder, 
Oudt Raedt-pensionaris van Hollandt, &c. 
Vermeerdert met des Autheurs tachtigjarigh 
Leven, en Bedenckingen op Zorgvliet. 2 dln. 
t'Amsterdam: I. I. Schipper, 1665. 

Schipper, Jan Jacobsz. Alle de wercken, so 
oude als nieuwe, van de Heer Iacob Cats, 
Ridder, oudt Raedtspensionaris van 
Hollandt, &c. Amsterdam: Ian Iacobsz 
Schipper, 1655. 

Schotel, G. D. J. Leven, gedrukte werken en 
handschriften van Cornelis van Alkemade en 
Pieter van der Schelling. Breda: Sterk, 1833. 

Schotel, Gilles Dionysius Jacobus. Gillesii 
Dionysii Jacobi Schotel, Dordraceni, 
theologiae in Academia Lugduno-Batava 
studiosi, Commentatio de Balthazaris 
Huydecoperi in linguam literasque Belgicas 
meritis. Lugduni Batavorum: S. et J. 
Luchtmans, 1830. 

Scriverius, Petrus. Poemata pleraque selecta. 
Lvgdvni Batavorum: T. Basson, 1609. 

Scriverius, Petrus. Beschrijvinghe van ovt 
Batavien, met de antiqviteyten van dien. uyt 
ontallicke gheloof-waerdige schrijvers ende 
oude stucken neerstelic opgesocht by een 
nieuwe vader-landslievende schrijver 
nieuwelickx uytgegeven. Tot Arnhem: by Jan 
Janssoon., 1612. 

Scriverius, Petrus. Nederduytsche poemata. 
Leyden: H. van Westerhuisen, 1621. 

Scriverius, Petrus. Beschrivinghe van Ovt 
Batavien met de antiquiteyten van dien 
mitsgaders d'afbeeldinge, afcomst ende 
historie der Edelen Hoogh-geboren graven 
van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc. Als 
oock een corte beschrivinghe der 
Nederlansche Oorlogen, beginnende vanden 
aenvang der Nederlanse beroert¯e tot den 
iare 1646 incluys met de afbeeldinge der 
gouverneurs en andere chrychs-helden. 
t'Amsterdam: Broer Iansz., 1646. 

Scriverius, Petrus. Het oude Goutsche 
chronycxken van Hollandt, Zeelandt, 
Vrieslandt en Utrecht. Door de Heer Petrus 
Scriverius, op nieus oversien en verbetert. 
Als mede met een byvoeghsel en toet-steen 
vermeerdert. Met der graven afbeeldinge in 
't Kooper verçiert. t'Amsterdam: By Ian 
Hendricksz Boom, Ioost Pluymer, en 
Casparus Commelijn, 1663. 

Serrure, C.P. Tafereelen uit het leven van 
Jesus, een handschrift van de XVe eeuw, 
Uitgaven van de Maatschappy der 
Vlaemsche Bibliophilen. IIIe Serie. Gent, 
1863. 

van 't Sestich, Antoon. Practijke ciuile des 
edelen heere M. Phylips VVielant, Raedt ons 
gheduchts Heeren Phylips, EertsHertoghe 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 444 

van Oostenrijck / Hertoghe van 
Bourgoignien / &c. Voortijts zijn President 
in Vlaenderen / ende naderhant hooft van 
zijnen hooghen Rade / neffens hem 
residerende. Van nievvs ouersien, 
gecorrigeert ende gesuppleert. 
Thantwerpen: Henrick vander Loe, 1573. 

Siegenbeek, M. "De verkeerde Martijn uit het 
Zutphensche HS. van Van Maerlant met 
aanteekeningen". Nieuwe werken van de 
Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde 3, nr. 2 (1834): 68-71. 

Siegenbeek, Matthijs. '[Aanspraak. 
Levensbericht van J. Clarisse]'. In: 
Handelingen van de jaarlijksche 
vergadering der Maatschappij van 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 
gehouden den 17 van Zomermaand 1847 
[Jaarboek 1847]. Z.pl., z.j., 3-46, i.h.b. 26-
38. 

Siegenbeek, Matthys. Proeven van 
Nederduitsche welsprekendheid. 2 dln. 
Leyden: L. Herdingh, 1799. 

Simons, Adam. Uitlegkundig woordenboek op 
de werken van Pieter Korneliszoon Hooft 
uitgegeven door de Tweede Klasse van het 
Koninklijk-Nederlandsche Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone 
Kunsten., Koninklijk-Nederlandsch Instituut 
van Wetenschappen, Letterkunde en 
Schoone Kunsten. Amsterdam: Pieper & 
Ipenbuur, 1825. 

Smallegange, M. Nieuwe cronyk van Zeeland, 
eerste deel, vervattende de voor desen 
uitgegeven Cronyken van de Heeren, 
Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, 
veel vermeerdert ontrent deses Landschaps 
oudheden en herkomsten, wateren en 
stroomen, eilanden, steden, en heerlykheden. 
Tot Middelburg: by Joannes Meertens / 
Amsterdam: by Abraham van Someren, 
1696. 

[de Smet, Andries]. Dits die excellente cronike 
van Vlaenderen. Beghinnende van Liederick 
Buc den eersten forestier tot den laatsten / 
die door haer vrome feyten / namaels 
Graven van Vlaendren ghemaect worden / 
achtervolghende die rechte afcomste der 
voors. graven / tot desen onsen 
doorluchtichsten hoochgheboren Keyser 
Karolo / altijt vermeerder des rijcx. geboren 
te Ghendt XV. Tantwerpen: Willem 
Vorsterman, 1531. 

de Smet, Joseph-Jean. Recueil des Chroniques 
de Flandre, publié sous la direction de la 
Commission royale d'histoire. Corpus 
Chronicorum Flandriae, sub auspiciis 
Leopoldi Primi, Serenissimi Belgarum 
Regis. 4 dln., Collection de chroniques 
belges inédites, publiée par ordre du 

gouvernement et par les soins de la 
Commission royale d'histoire. Bruxelles: M. 
Hayez, 1837-1865. 

Smids, Ludolf. 'Op alle de Werken van W.V. 
Focquenbroch, op nieuws vergaderd, en in 
een nette rang gebracht door Abraham 
Bógaert'. In: Abraham Bógaert,  Alle de 
werken van W. v. Focquenbroch. Verzamelt 
en uitgegeven. t'Amsteldam: Wed. van 
Gysbert de Groot, 1696, fol. *5/2v. 

Snellaert, F. A. Alexanders Geesten van Jacob 
van Maerlant, met inleiding, varianten van 
HSS., aanteekeningen en glossarium, op 
gezag van het Staatsbestuur en in naam der 
K. Akademie van Wetenschappen enz. voor 
de eerste maal uitgeg. door F. A. Snellaert. 
Met facsim. 2 dln. Brussel: Hayez, 1860-
1861. 

Sötemann, A. L. en H. T. M. van Vliet. J.C. 
Bloem. Gedichten. Historisch-kritische 
uitgave. Uitgegeven onder auspiciën van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. 2 dln., Monumenta 
Literaria Neerlandica. Amsterdam: Noord-
Hollandse Uitgeverij, 1979. 

Spex, Jacob. Gedichten van Hubert 
Korneliszoon Poot. Amsterdam: Jan Roman, 
1759. 

Spieghel, Henric Laurensz. Hollandtsche Riim-
Kroniik inhoudende de gheschiedenissen der 
Graven van Hollandt tot het Jaer M. CCC. 
V. door enen wiens naeme noch onbekent is / 
voor 286. jaren beschreven. Met een 
voorrede des Edelen E. Jonkh. Jan vander 
Does / Here tot Noordtwyk / Register-
meester van Hollandt. Hier is noch by 
gevoeght de moort van Graef Floris / ende 
Gherrit van Velsens wedervaren / zangs 
gewijs. T'Amstelredam: Barendt Adriaensz., 
1591. 

Spieghel, Henric Laurensz. Hollandtsche riim-
kroniik inhoudende de gheschiedenissen der 
Graven van Hollandt tot het iaer M. CCC. 
V. Door enen wiens naeme noch onbekent is, 
voor 319. iaren beschreven. Met een 
voorrede des Edelen E. Ionkh. vander Does, 
Heere tot Noordtwyk, Register-meester van 
Hollandt. Hier is noch by gevoecht een 
vvaerachtige deductie van de gelegentheyt 
van Graef Floris ende Gerrit van Velsen. 
Mitsgaders een extract vvt een Oude 
Chronijcke, ghedruckt by Ian Veldenaer tot 
Vtrecht int Jaer ons Heeren 1480. Item een 
Extract uyt een ander out Bouck, van dē 
iaere 1315, in Francijn geschreven. 
s'Graven-Haghe: By Hillebrant Iacobssz, 
1620. 

Staring van den Wildenborch, A. C. W. en M. 
Siegenbeek. De wapene Martijn van Jacob 
van Maerlant, naar het Zutphensche 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 445

handschrift medegedeeld door A. C. W. 
Staring van den Wildenborch, met eene 
Inleiding en Aanteekeningen van M. 
Siegenbeek. Dl. 3, Nieuwe werken van de 
Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde. Dordrecht, [1834]. 

Steenwinkel, Jan. Spiegel historiael of 
Rijmkronijk van Jacob van Maerlant. Derde 
deel, met aanteekeningen van Mr. Jan 
Steenwinkel, Korrespondent van het 
Hollandsche Instituut van Wetenschappen, 
Letteren, en Schoone kunsten; van de 
Maatschappij van Nederlandsche 
Letterkunde te Leyden, enz. Uitgegeven door 
de Tweede Klasse van het Hollandsche 
Instituut. Dl. 3. Amsterdam: M.F. Pieper & 
Comp., [1813]. 

Tideman, J. "Bericht omtrent eenige 
Fragmenten te Rostock der gedichten van 
Willem van Hillegaertsberch". Verslagen en 
berigten uitgegeven door de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde 1 (1843a): 39. 

Tideman, J. Dboec vanden houte door Jacob 
van Maerlant. Vereeniging ter bevordering 
der oude Nederlandsche letterkunde. Leiden: 
Du Mortier, 1844a. 

Tideman, J. "[Fragment van Jacob van 
Maerlant's Destructie of Wrake van 
Jerusalem gevonden te Schwerin]". 
Verslagen en berigten uitgegeven door de 
Vereeniging ter bevordering der oude 
Nederlandsche letterkunde 1 (1844b): 35-41. 

Tideman, J. "Inleiding". Verslagen en berigten 
uitgegeven door de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde 1 (1844c): 1-34. 

Tideman, J. Leven van Sint Franciscus door 
Jacob van Maerlant. Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde. Leiden: Du Mortier, 1848. 

Tideman, Jan. Gedichten van Simon van 
Beaumont. met eene inl. en aanteekeningen 
uitg. door J. Tideman., Bibliotheek van 
Nederlandsche dichters dl. 1. Utrecht: 
Kemink, 1843b. 

Tideman, Jan. Catalogus of naamlĳst eener 
verzameling van nederduitsche 
toneelstukken, toebehoorende aan de 
Maatsch. der Nederlandsche Letterkunde te 
Leiden. Leiden, 1845. 

V. L. G. D., J. M.  [= Joannes Michaël van 
Langendonck]. Prœlium Woeringanum ofte 
Strydt ende slach van Woeringen, tusschen 
Jan den I., hertogh van Lothryk en Brabant 
ende markgraaf des H. Ryck, en Walerand 
hertogh van Limborch; Ofte de Victorie 
behaelt den V. Juny 1288. door de welke dit 
laesten Hertogdom voor altydt aen het 
eersten is gevoeght gebleven. Eerst in oud 

nederduytsch berymt door Broeder Jan Van 
Heelu geseyt Van Leeuwe, daer naer in't 
latyn gedicht 1641 door den seer Edelen 
Heere, Henrick-Carel van Dongelberge, 
Raedsheer in den Souverynen Raede van 
Brabant, Baron van Reves &c. ende ten 
laesten in nederduyts prosa uytgegeven by 
den voorschreven Heere ten jaere 1646. 
ende nu oversien door J. M. V. L. G. D., S. 
D. S. L. Loven: J. P. G. Michel, 1770? 

de Veer, Ellert. Die cronycke van Hollant, 
Zeelant ende Vrieslant. Beghinnende van 
Adams tijden tot die gheboorte ons Heeren 
Jesum / voortgaende tot den Jare M. 
CCCCC. ende XVII. Met den rechten 
oorspronck hoe Hollandt eerst begrepen e¯n 
bewoont is gheweest vanden Troyanen. Ende 
is inhoudende van die Hertoghen van 
Beyeren / Henegouwen ende Bourgondyen / 
De tijt dat sy aent Graefschap gheweest 
hebben. Met de Cronijcke der Bisschoppen 
van Wtrecht / seer seuyverlick gheextendeert 
ende int langhe verhaelt. Hier is by 
ghevoecht het tweede deel / oft vervolch / 
vande Hollandtsche Cronijcke / mitsgaders 
de gheschiedenissen van dandere 
Nederlanden ende der seluer omliggende 
Provincien: Hoe ende wanneer die 
veranderinghe inde Religie toeghecomen is / 
met d'Oorloghen daer wt ontstanden. 
Vanden Jare 1516. totten Jare 91. Tot 
Dordrecht: By my Peeter Verhaghen, 
vvoonende inde Druckerye, 1591. 

Verdam, J. "Velthem's episoden uit 
Hildegardis". Tijdschr. v. Ned. Taal- en 
Letterk. 1 (1881): 281-297. 

Verhaghen, Pieter. 'Toe-eyghen-brief'. In: 
Wouter van Gouthoeven, D'oude chronijcke 
ende historien van Holland (met West-
Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. 
Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert 
ende verciert met eenige geslacht-registeren 
ende genealogien der voornaemster edelen, 
midtsgaders steden, dorpen, heeren-huysen, 
ende andere beschrijvinghen van Hollandt. 
Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. 
Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. 
tot dit teghenwoordigh Jaer 1636. 'sGraven-
hage: By Hillebrant van Wouw, 1636, fol. 
*ij/r-v. 

Vermeulen, P.J. Vanden Levene ons Heren. 
Een Rijmwerk uit de Middeleeuwen. Naar 
een HS. der XVe eeuw. Utrecht, 1843. 

Verwijs, Eelco. Wapene Martijn met de 
vervolgen, kritisch uitgegeven en toegelicht. 
Deventer: Academisch proefschrift, 1857. 

Verwijs, Eelco, Matthias de Vries en 
Ferdinand von Hellwald. Jacob van 
Maerlant's Spiegel Historiael, met de 
fragmenten der later toegevoegde gedeelten, 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 446 

bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc 
van Velthem. 4 dln. Leiden: Brill, 1858-
1879. 

Visscher, L. G. Bijdragen tot de oude 
letterkunde der Nederlanden. Utrecht: L. E. 
Bosch, 1835. 

Visscher, Lodewijk Gerard. Ferguut. 
Ridderroman uit den fabelkring van de 
Ronde Tafel. Utrecht: Robert Nathan, 1838. 

Vlaming, Pieter. H.L. Spieghels Hertspieghel 
en andere zedeschriften, met verscheidene 
nooit gedrukte stukken verrijkt en door 
aenteekeningen opgeheldert door P. 
Vlaming. Met nieuwe figuuren. Amsterdam: 
Andries van Damme, 1723. 

Vlaming, Pieter. Beginselen of kort begrip der 
rederykkunst, ten dienst der tael- en 
dichtlievenden opgestelt door David van 
Hoogstraten. Te Amsterdam: by Gerard 
onder de Linden, 1725. 

Vlaming, Pieter. [Lukas Schermers] Poëzy. 
t'Amsterdam, 1730. 

Vlamingius, Petrus. Davidis Hoogstratani 
Poëmata. Amstelaedami: apud viduam 
Gerardi Onder de Linden, 1728. 

van Vloten, J. Nederlandsch Proza van de 
XIIIe tot de XVIIIe eeuw, naar tijdsorde 
gerangschikt. 1e Stuk, get.: Verzameling van 
Nederlandsche prozastukken van 1229-1476 
naar tijdsorde gerangschikt. Leiden / 
Amsterdam, 1851. 

Vollenhoven, H. Broeders Gevangenisse. 
Dagboek van Willem de Groot betreffende 
het verblijf van zijnen broeder Hugo op 
Loevestein; uit echte bescheiden aangevuld 
en opgehelderd. 's-Gravenhage: A.D. 
Schinkel, 1842. 

Vreese, Willem de en Ger I. Lieftinck. 
Middelnederlandsch woordenboek. Dl. 10, 
Tekstcritiek van J. Verdam. Bouwstoffen A-
F. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1929. 

De Vries, Jeronimo. Hugo de Groot's bewijs 
van de ware godsdienst met zijne overige 
Nederduitsche gedichten. Amsterdam: bij R. 
Stemvers, 1844b. 

De Vries, M. 'Fragmenten eener Nederduitsche 
vertaling van den roman van Barlaäm en 
Josaphat, met eene inleiding en 
aanteekeningen'. In: A. de Jager (red.) 
Taalkundig magazijn, of Gemengde 
bijdragen tot de kennis der Nederduitsche 
taal. Rotterdam: T.J. Wijnhoven 
Hendriksen, 1840-1841, 1-94 & 281-288. 

De Vries, M. P. C. Hoofts Warenar met eene 
inleiding en aanteekeningen door M. de 
Vries. Leiden: H.W. Hazenberg & C°, 1843. 

De Vries, M. "Fragment eener berijmde 
zamenspraak uit de XIII eeuw, benevens 
eenige oude spreuken en het begin van een 
gedicht, getiteld: Van neghen den besten. 

Met eene inleiding en aanteekeningen 
uitgegeven". Nieuwe werken van de 
Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde 6 (1844a): 123-186. 

De Vries, M. "Berigt wegens een Fragment 
van den Rijmbijbel van J. van Maerlant". 
Verslagen en berigten uitgegeven door de 
Vereeniging ter Bevordering der Oude 
Nederlandsche Letterkunde 1 (1844c): 42-
43. 

De Vries, M. Der leken spieghel, leerdicht van 
den jare 1330 door Jan Boendale, gezegd 
Jan de Clerc, schepenklerk te Antwerpen. 4 
dln., Werken uitgegeven door de 
Vereeniging ter bevordering der oude 
Nederlandsche letterkunde. Leiden: Du 
Mortier, 1844-1848. 

De Vries, M. Brief aan Dr. W. J. A. Jonckbloet. 
Bijdrage tot de kritiek en verklaring van 
Karel de Groote en zijne XII pairs. Leiden: 
D. du Mortier en zoon, 1845a. 

De Vries, M. "Fragment eener Nederlandsche 
vertaling van het reisverhaal van Joannes de 
Hese". Verslagen en berigten uitgegeven 
door de Vereeniging ter bevordering der 
Oude Nederlandsche letterkunde 2 (1845b): 
5-32. 

De Vries, M. "Bericht omtrent een HS. in het 
bezit van Dr. Geffcken te Hamburg, getiteld: 
Van vulkomene penitentie uyt en boec dat 
Rusbroek ghemaket hevet van gheesteliken 
oeffeninghen". Verslagen en berigten 
uitgegeven door de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
Letterkunde 4 (1847): 28. 

De Vries, M. "Hy is doet, die coninck". 
Verslagen en berigten der Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde 5 (1848): 39. 

De Vries, M. en A. de Jager. Dichtwerken van 
Jacob Cats naar de behoeften van den 
tegenwoordigen tijd ingerigt. 8 dln., 
Dichtwerken. Deventer: Ter Gunne, 1843-
1853. 

De Vries, M. en E. Verwijs. Jacob van 
Maerlant's Spiegel Historiael, met de 
fragmenten der later toegevoegde gedeelten, 
bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc 
van Velthem, van wege de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden 
uitgegeven. 4 dln. Dl. 1. Leiden: E.J. Brill, 
1863. 

Wagenaar, Jan. 'Toets van de egtheid der 
rymchronyke, die, op den naam van Klaas 
Kolyn, uitgegeven is'. In: Werken van de 
Maetschappy der Nederlandsche 
Letterkunde te Leyden. Leyden: P. van der 
Eyk en D. Vygh, 1777, 201-236. 

Westendorp, N. "Over volksliederen en 
vertelsels". Antiquiteiten. Een 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 447

oudheidkundig tijdschrift 1, nr. 4 (1820): 
453-455. 

van Wijn, Henrik. Historische en letterkundige 
avondstonden, ter ophelderinge van eenige 
zeden der Nederlanderen, byzonderlyk in 
derzelver daaglyksch en huislyk leeven en 
van den stand der nederduitsche dichtkunde, 
sedert de vroegste tyden tot aan het begin 
der zestiende eeuwe, doormengd met eene 
opgaave van hier te lande gevondene maar 
nog niet beschreevene Romeinsche 
overblyfzelen enz uit oorspronglyke stukken 
en de beste schryvers, met bygevoegde 
afbeeldingen, te saamengesteld door Henrik 
van Wyn. Amsterdam: Allart, 1800-1812. 

Van Wijn, Henrik. Huiszittend leeven. 
Bevattende eenige mengelstoffen over 
afzonderlijke en, voorheen, weinig of niet 
bewerkte onderwerpen, betrekkelijk tot de 
letter-, historie- en oudheidkunde van 
Nederland. Amsterdam: Johannes Allart, 
1801-1812. 

Willems, Jan Frans. Mengelingen van 
historisch-vaderlandschen inhoud. 
Antwerpen: Wed. J.S. Schoesetters, 1827-
1830. 

Willems, Jan Frans. "Reinardus Vulpes. 
Reinaert de Vos". Messager des sciences et 
des arts de la Belgique, ou Nouvelles 
archives historiques, littéraires et 
scientifiques 1 (1833): 329-351. 

Willems, Jan Frans. Reinaert de Vos. Naer de 
oudste beryming. Eecloo: A.B. van Han en 
Zoon, 1834. 

Willems, Jan Frans. Chronique en vers de Jean 
van Heelu, ou relation de la bataille de 
Woeringen, publiée par J.F. Willems, 
Membre de l'Académie. Rymkronyk van Jan 
van Heelu betreffende den slag van 
Woeringen, van het jaer 1288. Uitgegeven 
met ophelderingen en aenteekeningen, van 
J.F. Willems, Lid der Koninglyke Academie 
van Brussel, Collection de Chroniques 
belges inédites, publiée par ordre du 
Gouvernement. Brussel: M. Hayez, 1836a. 

Willems, Jan Frans. Reinaert de Vos. Episch 
fabeldicht van de twaelfde en dertiende 
eeuw. Met aenmerkingen en ophelderingen. 
Gent: F. en E. Gyselynck, 1836b. 

Willems, Jan Frans. De Brabantsche yeesten, 
of Rymkronyk van Braband, door Jan de 
Klerk, van Antwerpen. Les gestes des ducs 
de Brabant, par Jean de Klerk, d'Anvers. 3 
dln. Dl. 1, [Collection de chroniques belges 
inédites publiés par ordre du Gouvernement 
et par les soins de la] Commission royale 
d'histoire. Brussel: M. Hayez, 1839. 

Willems, Jan Frans. De Brabantsche yeesten, 
of Rymkronyk van Braband, uitgegeven door 
J. F. Willems, lid der Koninglyke Academie 

van Brussel. Tweede deel. Les gestes des 
ducs de Brabant, en vers flamands du 
quinzième siècle, publiés par J. F. Willems, 
membre de l'Académie royale des sciences et 
belles-lettres de Bruxelles. Tome second. Dl. 
2, [Collection de Chroniques Belges inédites 
publiés par ordre du Gouvernement et par 
les soins de la] Commission royale 
d'histoire. Brussel: M. Hayez, 1843. 

Willems, Jan Frans. Reinaert de Vos. Episch 
fabeldicht van de twaelfde en dertiende 
eeuw. Met aenmerkingen en ophelderingen. 
2e druk. Gent: F. en E. Gyselynck, 1850. 

Willems, Jan Frans. De puyn-hoopen rondom 
Antwerpen of Bespiegeling op het 
voórledene. Dicht-schets. Antwerpen: J.-S. 
Schoesetters, [1814]. 

Willems, Jan Frans. 'Aen Antwerpen op het 
wederkomen der schilder-stukken'. In: 
Toejuyching der leden van het Genootschap; 
Tot nut der jeugd: aen d'Antwerpsche 
maetschappy der schoone konsten: By 
gelegenheyd van de wederkomst der, aen 
haer ontroofde, schilder-stukken van de 
vermaerdste meesters der Nederlandsche 
Schoól. t'Antwerpen: J. S. Schoesetters, 
[1815], 10-14. 

Willems, Jan Frans en F.A. Snellaert. Oude 
Vlaamsche liederen ten deele met de 
melodieën. Gent, 1848. 

[Willems, Jan Frans]. Voorzeggingen van de 
Heylige Hildegarde, omtrent de Belgische 
Omwenteling. Prédictions de Sainte 
Hildegarde sur la Révolution de la Belgique. 
2e druk. Amsterdam: Brest van Kempen, 
1832. 

Willis, Arnold. Overgebleve gedichten van 
Jakob Zeeus. Rotterdam: Arnold Willis, 
1726. 

Witsen Geysbeek, P. G. Biographisch, 
anthologisch en critisch woordenboek der 
nederduitsche dichters. 6 dln. Amsterdam: 
Schleijer, 1821-1827. 

Witsen Geysbeek, P. G. Historisch archief, of 
Verzameling van echte stukken van 
koningen, vorsten, staatsmannen en 
vermaarde personen der negentiende eeuw 
om te dienen tot opheldering der algemeene 
en bijzondere geschiedenis. Amsterdam: J.C. 
van Kesteren, 1825. 

Witsen Geysbeek, P. G. Verhandeling over het 
zamenstellen der geschiedenis, of het 
beschrijven der gebeurtenissen, 
inzonderheid van die van ons vaderland. 
Door Frans van Mieris. In stijl, taal en 
spelling beschaafd, en, met eenige 
aanteekeningen, op nieuw uitgegeven. 
Amsterdam: G. Portielje, 1826. 

Witsen Geysbeek, P. G. De Ystroom, door 
Joannes Antonides, met ophelderende 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 

 

448 

kritische, philologische en historische 
aanteekeningen. Amsterdam: Gebroeders 
Diederichs, 1828. 

Zographos. Verhandeling over het 
saamenstellen der historien, of het 

beschryven der geschiedenissen, 
inzonderheid die van Holland door 
Zographos; strekkende tot aanleiding voor 
die zich in de historikunde willen oeffenen. 
Leyden: Pieter vander Eyk, 1757. 

 
 
 

Secundaire literatuur 

van der Aa, A. J. en K. J. R. van Harderwijk. 
'Clignett (Mr. Jacob Arnold)'. In: 
Biographisch woordenboek der 
Nederlanden, bevattende 
levensbeschrijvingen van zoodanige 
personen, die zich op eenigerlei wijze in ons 
vaderland hebben vermaard gemaakt. 
Haarlem: J.J. van Brederode, 1858a, 473-
474. 

van der Aa, A. J. en K. J. R. van Harderwijk. 
'Dumbar (Gerhard)'. In: Biographisch 
woordenboek der Nederlanden, bevattende 
levensbeschrijvingen van zoodanige 
personen, die zich op eenigerlei wijze in ons 
vaderland hebben vermaard gemaakt. 
Haarlem: J.J. van Brederode, 1858b, 394-
396. 

van der Aa, A. J., K. J. R. van Harderwijk en 
G. D. J. Schotel. 'Meerhout of Meerhoutanus 
(Petrus Vekemannus)'. In: Biographisch 
woordenboek der Nederlanden, bevattende 
levensbeschrijvingen van zoodanige 
personen, die zich op eenigerlei wijze in ons 
vaderland hebben vermaard gemaakt. 
Haarlem: J.J. van Brederode, 1869, 487. 

van der Aa, A. J., K. J. R. van Harderwijk en 
G. D. J. Schotel. 'Steenwinkel (Jan)'. In: 
Biographisch woordenboek der 
Nederlanden, bevattende 
levensbeschrijvingen van zoodanige 
personen, die zich op eenigerlei wijze in ons 
vaderland hebben vermaard gemaakt. 
Haarlem: J.J. van Brederode, 1874, 982-983. 

Van den Abeele, A. De balie van Brugge. 
Geschiedenis van de Orde van advocaten in 
het gerechtelijk arrondissement Brugge. 
Brugge: Vanden Broele, 2009. 

Anderson, Benedict. Imagined Communities. 
Reflections on the origin and spread of 
nationalism. London: Verso, 2006 (1983). 

van Anrooij, Wim, Dini Hogenelst en Geert 
Warnar (red.), Der vaderen boek. 
Beoefenaren van de studie der 
Middelnederlandse letterkunde. Studies voor 
Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens 
vijftigste verjaardag. Amsterdam: 
Amsterdam University Press - Salomé, 
2003. 

Baar, Maria Petronella Adriana. 'Ik moet 
spreken'. Het spiritueel leiderschap van 
Antoinette Bourignon (1616-1680). 
[Zutphen: Walburg Pers], 2004. 

Backus, Irena. Historical method and 
confessional identity in the era of the 
Reformation (1378-1615), Studies in 
Medieval and Reformation Thought. Leiden 
/ Boston: Brill, 2003. 

Bank, J. Th. M. Het roemrijk vaderland. 
Cultureel nationalisme in Nederland in de 
negentiende eeuw. 's-Gravenhage: SDU 
Uitgeverij, 1990. 

Bann, Stephen. 'Clio in part: on antiquarianism 
and the historical fragment'. In: Idem, The 
inventions of history. Essays on the 
representation of the past. Manchester / 
New York: Manchester University Press, 
1990, 100-121. 

Bann, Stephen. Romanticism and the rise of 
history, Studies in intellectual and cultural 
history. New York / Toronto / Oxford / 
Singapore / Sydney: Twayne / Maxwell 
Macmillan Canada / Maxwell Macmillan 
International, 1995. 

Beekman, E. M. The crippled heart. An 
introduction to the life, times and works of 
Willem Godschalck van Focquenbroch, 
Paddemoesreeks. Leiden: Astraea, 1997. 

Beelaerts van Blokland, M. A. Wouter van 
Goudhoeven. De man, zijn historisch-
genealogisch handschrift en zijn geslacht. 
Den Haag: Beelaerts van Blokland, 1983. 

Bein, Thomas. 'Walther von der Vogelweide 
and Early-Ninteenth-Century Learning'. In: 
Dirk Van Hulle en Joep Leerssen (red.) 
Editing The Nation's Memory: Textual 
Scholarship And Nation-Building In 
Nineteenth-Century Europe. Amsterdam / 
New York, NY: Rodopi, 2008, 241-254. 

Bemong, Nele. Vormen en functies van de 
Belgische historische roman (1827-1850). 
Een poëticale en chronotopisch-
narratologische genrestudie. Academisch 
proefschrift, Katholieke Universiteit Leuven, 
2007. 

 
van den Berg, W. '7 september 1765: Frans 

van Lelyveld complimenteert de 17-jarige 



AANGEHAALDE LITERATUUR 449

Rijklof Michaël van Goens met diens 
Vrijmoedige bedenkingen. Vrijmoedig en 
voorlijk'. In: M. A. Schenkeveld-van der 
Dussen (red.) Nederlandse literatuur, een 
geschiedenis. Groningen: Martinus Nijhoff, 
1993, 340-345. 

van den Berg, W. 'De Tweede Klasse: een 
afdeling met een problematische missie 
(1808-1816)'. In: W.P. Gerritsen (red.) Het 
Koninklijk Instituut (1808-1851) en de 
bevordering van wetenschap en kunst. 
Amsterdam: Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, 1997, 61-88. 

van den Berg, Willem. 'De Tweede Klasse: een 
afdeling met een problematische missie 
(1808-1816)'. In: Klaus Beekman, Marita 
Mathijsen en George Vis (red.) Een 
bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen 
over de letterkunde van de achttiende en 
negentiende eeuw. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 1999, 137-165. 

van den Berg, Willem. 'Het geluk van 
Bilderdijk'. In: Lotte Jensen en Lisa Kuitert 
(red.) Geluk in de negentiende eeuw. 
Eenentwintig auteurs op zoek naar geluk 
voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van 
haar afscheid als hoogleraar moderne 
Nederlandse letterkunde van de Universiteit 
van Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker, 
2009, 37-50. 

van den Berg, Willem en Piet Couttenier. Alles 
is taal geworden. Geschiedenis van de 
Nederlandse literatuur 1800-1900, 
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. 
Amsterdam: Bert Bakker, 2009. 

van Berkel, Klaas. De stem van de wetenschap. 
Geschiedenis van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Dl. 1: 1808-1914. Amsterdam: Bert Bakker, 
2008. 

Biemans, Jos A.A.M. Onsen Speghele 
Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch 
onderzoek naar de overlevering van de 
Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, 
Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, 
met een beschrijving van de handschriften 
en fragmenten. 2 dln., Schrift en 
schriftdragers in de Nederlanden in de 
Middeleeuwen. Paleografie. Codicologie. 
Diplomatiek. Leuven: Peeters, 1997. 

Biesheuvel, Ingrid. 'Strijder tegen dilettanten. 
Willem Joseph Andries Jonckbloet (1817-
1885)'. In: Wim van Anrooij, Dini Hogenelst 
en Geert Warnar (red.) Der vaderen boek. 
Beoefenaren van de studie der 
Middelnederlandse letterkunde. Studies voor 
Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens 
vijftigste verjaardag. Amsterdam: 
Amsterdam University Press - Salomé, 
2003, 49-60. 

Bisschop, W. 'Korte geschiedenis der 
bibliotheek van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde'. In: Bijdragen 
tot de geschiedenis van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1766-
1866. Gedenkschrift uitgegeven ter 
gelegenheid van het eerste eeuwfeest. 
Leiden: E. J. Brill, 1867, 219-233. 

Blaas, P.B.M. Anachronisme en historisch 
besef. Momenten uit de ontwikkeling van het 
Europese Historisch Bewustzijn. Tweede 
druk. Den Haag: Universitaire Pers 
Rotterdam, 1988a. 

Blaas, P.B.M. 'Het karakter van het vaderland. 
Vaderlandse geschiedenis tussen Wagenaar 
en Fruin, 1780-1840'. In: N.C. F. van Sas 
(red.) Vaderland. Een geschiedenis van de 
vijftiende eeuw tot 1940. [Amsterdam]: 
Amsterdam University Press, [1999], 365-
389. 

Blaas, P.B.M. ‘Het paradigma van de 
Eeuwwende’. In: De burgerlijke eeuw. Over 
eeuwwenden, liberale burgerij en 
geschiedschrijving, Publicaties van de 
Faculteit der Historische en 
Kunstwetenschappen 32 (Hilversum: 
Verloren, 2000) 15-23. 

den Boer, Pim. 'The Historiography of German 
Begriffsgeschichte and the Dutch Project of 
Conceptual History'. In: Iain Hampsher-
Monk, Karin Tilmans en Frank van Vree 
(red.) History of Concepts. Comparative 
Perspectives. Amsterdam, 1998a, 13-22. 

den Boer, Pim. History as a profession the 
study of history in France, 1818-1914. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1998b. 

de Bonth, Roland. "Een oud man of een jonge 
bedrieger. Balthazar Huydecoper en de 
rijmkroniek van Klaas Kolijn". Madoc 7, nr. 
1 (1993): 36-46. 

de Bonth, Roland. 'On second thoughts. The 
reprint of Balthazar Huydecoper's Proeve 
van Taal- en Dichtkunde (1782-1791)'. In: 
Roland de Bonth en Jan Noordegraaf (red.) 
Linguistics in the Low Countries. The 
eighteenth century. Amsterdam / Münster: 
Stichting Neerlandistiek VU / Nodus 
Publikationen, 1996, 91-120. 

 
De Bonth, Roland en Jan Noordegraaf. 

Linguistics in the Low Countries. The 
eighteenth century. Amsterdam / Münster: 
Stichting Neerlandistiek VU / Nodus 
Publikationen, 1996. 

Bouwman, A. Th. 'Het legaat-Alewijn'. In: 
Berry Dongelmans, Frits Van Oostrom, 
Peter van Zonneveld en m.m.v. Marco de 
Niet (red.) Dierbaar magazijn. De 
bibliotheek van de Maatschappij der 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 450 

Nederlandse Letterkunde. [Amsterdam]: 
Amsterdam University Press, [1995], 25-26 
& 185-186. 

Brinkman, Herman. Dichten uit liefde. 
Literatuur in Leiden aan het einde van de 
Middeleeuwen, Middeleeuwse studies en 
bronnen. Hilversum: Verloren, 1997. 

Brinkman, Herman. 'Hoffmann von 
Fallersleben and Dutch Medieval Folksong'. 
In: Dirk Van Hulle en Joep Leerssen (red.) 
Editing The Nation's Memory: Textual 
Scholarship And Nation-Building In 
Nineteenth-Century Europe. Amsterdam / 
New York, NY: Rodopi, 2008, 255-269. 

Brom, Gerard. Geschiedschrijvers van onze 
letterkunde. Amsterdam: Elsevier, 1944. 

Brugmans. 'Wijn, Hendrik van'. In: P. C. 
Molhuysen en P. J. Blok (red.) Nieuw 
Nederlandsch biografisch woordenboek. 
Leiden: A.W. Sijthoff, 1918, 1487-1490. 

de Buck, Hendrik. De studie van het 
Middelnederlandsch tot in het midden der 
negentiende eeuw. Groningen / Den Haag: 
Wolters, 1930. 

Buijnsters, P.J. "Kennis van en waardering 
voor Middelnederlandse literatuur in de 
18de eeuw". Documentatieblad Werkgroep 
Achttiende Eeuw 16 (1984): 39-58. 

van der Burg, Martijn Jacob. Nederland onder 
Franse invloed. Cultuurtransfer en 
staatsvorming in de napoleontische tijd, 
1799-1813. Academisch proefschrift: 
Universiteit van Amsterdam, 2007. 

Burgers, J. W. J. De Rijmkroniek van Holland 
en zijn auteurs. Historiografie in Holland 
door de Anonymus (1280-1282) en de 
grafelijke klerk Melis Stoke (begin 
veertiende eeuw), Hollandse studiën. 
[Haarlem] / Hilversum: Historische 
Vereniging Holland / Verloren, 1999. 

Burgers, J. W. J. 'De constructie van het 
verleden. De Hollandse visie op de 
Middeleeuwen van de zestiende tot de 
achttiende eeuw en de centrale plaats daarin 
van de Rijmkroniek van Melis Stoke'. In: 
Joep Leerssen en Marita Mathijsen (red.) 
Oerteksten. Nationalisme, edities en 
canonvorming. Amsterdam: Instituut voor 
Cultuur en Geschiedenis, 2002, 59-68. 

Burke, Peter. What Is Cultural History? 
Cambridge en Malden: Polity, 2004. 

Carasso, Dedalo. 'Het vaderland in beeld'. In: 
N.C. F. van Sas (red.) Vaderland. Een 
geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 
1940. [Amsterdam]: Amsterdam University 
Press, [1999], 181-199. 

Clark, Jonathan C. D. Samuel Johnson: 
literature, religion and English cultural 
politics from the Restoration to 

Romanticism. Cambrigde: Cambridge 
University Press, 1994. 

Colenbrander, Dineke. 'Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche 
letterkunde'. In: M.M.H. Bax, K. Iwema en 
J.M.J. Sicking (red.) Wie veel leest heeft veel 
te verantwoorden. Opstellen over filologie 
en historische letterkunde aangeboden aan 
prof. dr. F. Lulofs. Groningen, 1980, 216-
232. 

Cunningham, Bernadette. 'John O'Donovan's 
Edition of The Annals of The Four Masters: 
An Irish Classic?' In: Dirk Van Hulle en 
Joep Leerssen (red.) Editing The Nation's 
Memory: Textual Scholarship And Nation-
Building In Nineteenth-Century Europe. 
Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2008, 
129-149. 

van Dalen-Oskam, Karina. 'De idealistische 
lexicograaf. Matthias de Vries (1820-1892)'. 
In: Wim van Anrooij, Dini Hogenelst en 
Geert Warnar (red.) Der vaderen boek. 
Beoefenaren van de studie der 
Middelnederlandse letterkunde. Studies voor 
Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens 
vijftigste verjaardag. Amsterdam: 
Amsterdam University Press - Salomé, 
2003, 61-75. 

Darnton, Robert. 'Geschiedenis en 
kennissociologie'. In: Robert Darnton (red.) 
De kus van Lamourette. Bespiegelingen over 
mentaliteitsgeschiedenis. Amsterdam: Bert 
Bakker, 1990, 255-265. 

Daston, Lorraine. Classical probability in the 
Enlightenment. [Princeton]: Princeton 
University Press, [1988]. 

Dekker, Kees. The origins of old Germanic 
studies in the Low Countries, Brill's studies 
in intellectual history. Leiden / Boston / 
Köln: Brill, 1999. 

Deprez, Ada. Brieven van, aan en over Jan 
Frans Willems (1793-1846). 6 dln., RUG. 
Werken uitgegeven door de Faculteit van de 
letteren en wijsbegeerte. Brugge: De 
Tempel, 1965-1968. 

Deprez, Ada. "De professionalisering van de 
neerlandistiek in Vlaanderen, 1817-1914". 
De Negentiende Eeuw 13 (1989): 23-31. 

Deprez, Ada. 'Volk, natie, taal en staat bij Jan 
Frans Willems'. In: Zevende colloquium. Jan 
Frans Willems 1793-1993. Gent: 
Contactgroep 19e eeuw. Dr. F.A. 
Snellaertcomité, 1993, 35-49. 

Dionísio, João. 'After the Lisbon Earthquake: 
Reassembling History'. In: Dirk Van Hulle 
en Joep Leerssen (red.) Editing The Nation's 
Memory: Textual Scholarship And Nation-
Building In Nineteenth-Century Europe. 
Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2008, 
151-167. 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 451

Dolinar, Darko. 'Solvene Text Editions, Slavic 
Philology And Nation-Building'. In: Dirk 
Van Hulle en Joep Leerssen (red.) Editing 
The Nation's Memory: Textual Scholarship 
And Nation-Building In Nineteenth-Century 
Europe. Amsterdam / New York, NY: 
Rodopi, 2008, 65-78. 

Dongelmans, Berry en Marco de Niet. 
'Verzamelen in vogelvlucht'. In: Berry 
Dongelmans, Frits Van Oostrom, Peter van 
Zonneveld en m.m.v. Marco de Niet (red.) 
Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 
[Amsterdam]: Amsterdam University Press, 
[1995], 9-24 & 185. 

Dorsman, Leen. 'De nieuwe eruditie. Het 
onststaan van een historisch bedrijf'. In: Jo 
Tollebeek, Tom Verschaffel en Leonard H. 
M. Wessels (red.) De palimpsest. 
Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-
2000. Hilversum: Verloren, 2002, dl. 1, 159-
176. 

Draye, Greet. Laboratoria van de natie. 
Literaire genootschappen in Vlaanderen 
1830-1914. [Nijmegen]: Vantilt, 2009. 

van Driel, L. en J. Noordegraaf. De Vries en 
Te Winkel. Een duografie. Den Haag / 
Antwerpen: Sdu Uitgevers / Standaard, 
1998. 

Dykstra, Anne. 'J.H. Halbertsma, J. Grimm en 
Matthias de Vries over sexualia in het 
woordenboek'. In: Nicoline van der Sijs 
(red.) Woordenboeken & hun makers. Den 
Haag: Sdu Uitgevers, s.d., 223-225. 

Van Eijnatten, Joris. "De man op het vale 
paard draaft steeds voort. Bilderdijk en het 
einde der tijden". Het Bilderdijk-Museum. 
Mededelingenblad van de Vereniging 'Het 
Bilderdijk-Museum' 13 (1996): 1-12. 

Van Eijnatten, Joris. Hogere sferen. De 
ideeënwereld van Willem Bilderdijk (1756-
1831). Hilversum: Verloren, 1998. 

Elias, H. J. Geschiedenis van de Vlaamse 
gedachte. 2e druk. 4 dln. Dl. 1: De 
grondslagen van de nieuwe tijd. 1780-1830, 
Mens & tijd. Antwerpen: Nederlandsche 
Boekhandel, 1970-1971. 

Feitsma, Tony. "Joast Halbertsma en it 
hânskrift fan Hemsterhuis syn Lectio 
Publica". Út de smidte fan de Fryske 
Akademy 28, nr. 3 (1994): 15. 

Foucault, Michel. Les mots et les choses. Une 
archéologie des sciences humaines. 
Bibliothèque des sciences humaines (Paris: 
Gallimard, 1966). 

Frederiks, J. G. en F. Jos. van den Branden. 
Biographisch woordenboek der Noord- en 
Zuidnederlandsche letterkunde. 2e druk. 
Amsterdam: L.J. Veen, [1888-1891]. 

Fritzsche, Peter. Stranded in the present. 
Modern time and the melancholy of history. 
Cambridge, Mass. / London: Harvard 
University Press, 2004. 

Fritzsche, Peter. ‘The Melancholy of History. 
Disenchantment and the Possibility of 
Narrative after the French Revolution’. In: 
Lotte Jensen, Joep Leerssen en Marita 
Mathijsen (red.), Free Access to the Past. 
Romanticism, Cultural Heritage and the 
Nation. National Cultivation of Culture. 
Leiden / Boston: Brill, 2010, 3-19. 

Gaskill, Howard, (red.) The Reception of 
Ossian in Europe, The Athlone Critical 
Traditions Series: The Reception of British 
Authors in Europe. London: Thoemmes, 
2004. 

Geary, Patrick J. The myth of nations: the 
Medieval origins of Europe. Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, 2002. 

de Geer, B. J. L. 'Levensbericht van Dr. P.J. 
Vermeulen'. In: Handelingen der algemeene 
vergadering van de Maatschappij van 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 
gehouden aldaar den 19den Juni 1879 in het 
gebouw der Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen [Jaarboek 1879]. Leiden: E.J. 
Brill, 1879, 137-152. 

Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. 
Oxford: Basil Blackwell, 1983. 

Genette, Gérard. Sueils. Paris: Sueil, 1987. 
van Gent, Jacques. ''Daer gestaâg bijkomt, en 

niet afgaat, dat wordt een hoop!' Bestuur en 
beheer van de bibliotheek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
te Leiden'. In: Pierre Delsaerdt en Marcus de 
Schepper (red.) Letters in de boeken. Liber 
amicorum Ludo Simons. Kapellen: 
Pelckmans, 2004, 236-240. 

Gerritsen, W. P. ''De lust voor dezen studietak'. 
De medioneerlandicus en zijn publiek'. In: F. 
P. van Oostrom (red.) Misselike tonghe. De 
Middelnederlandse letterkunde in 
interdisciplinair verband. Amsterdam: 
Prometheus, 1991, 171-187 & 231-234. 

Gerritsen, W. P. 'Verantwoording van de 
editie'. In: Bart Besamusca en Ada Postma 
(red.) Lanceloet. De Middelnederlandse 
vertaling van de Lancelot en prose 
overgeleverd in de Lancelotcompilatie. 
Hilversum: Verloren, 1997 

Ginzburg, Carlo. 'Sporen. Wortels van een 
indicie-paradigma'. In: Omweg als methode. 
Essays over verborgen geschiedenis, kunst 
en maatschappelijke herinnering. 
[Nijmegen]: SUN, [1988], 206-245. 

Giuliani, Luigi, Herman Brinkman, Geert 
Lernout en Marita Mathijsen, (red.) Texts In 
Multiple Versions. Histories of Editions, 
Variants. The Journal of the European 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 452 

Society for Textual Scholarship. Amsterdam 
/ New York, NY: Rodopi, 2006. 

Gobbers, Walter. ‘Consciences Leeuw van 
Vlaenderen als historische roman en 
nationaal epos: een genrestudie in Europees 
perspectief’, in: A. Deprez en W. Gobbers 
(red.), Vlaamse literatuur van de 
negentiende eeuw. Dertien verkenningen. 
Utrecht: HES, 1990, 45-69. 

Gobbers, Walter. 'December 1838: Hendrik 
Consciences De leeuw van Vlaenderen 
verschijnt. Nationaal epos en hoogtepunt van 
de Vlaamse Romantiek'. In: M. A. 
Schenkeveld-van der Dussen (red.) 
Nederlandse literatuur, een geschiedenis. 
Groningen: Martinus Nijhoff, 1993, 449-
454. 

Gossman, Lionel. Medievalism and the 
ideologies of the Enlightenment. The world 
and work of La Curne de Sainte-Palaye. 
Baltimore Md: Johns Hopkins Press, 1968. 

Grafton, Anthony. Joseph Scaliger. A Study in 
the History of Classical Scholarship, 
Oxford-Warburg Studies (Oxford: Oxford 
University Press, 1983-1993). 

Grafton, Anthony. Forgers and critics: 
creativity and duplicity in western 
scholarship. Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1990. 

Grafton, Anthony. Defenders of the text. The 
traditions of scholarship in an age of 
science, 1450-1800 (Cambrigde MA etc.: 
Harvard University Press, 1991). 

Grafton, Anthony T. 'The footnote from de 
Thou to Ranke'. In: Anthony T. Grafton en 
S.L. Marchand (red.) Proof and persuasion 
in history, 1994. 

Grafton, Anthony. Athenae Batavae: The 
Research Imperative at Leiden, 1575-1650, 
Scaliger Lectures. Leiden: Primavera Pers, 
2003. 

Grafton, Anthony. Bring Out Your Dead. The 
Past as Revelation. Cambridge, MA / 
London: Harvard University Press, [2001]. 

Grafton, Anthony. What was history? The art 
of history in early modern Europe. 
Cambridge / New York / Melbourne / 
Madrid / Cape Town / Singapore / São 
Paulo: Cambridge University Press, [2007]. 

Grafton, Anthony en Ewald Kiel. "The tragic 
origins of the German footnote". Knowledge 
organization. Devoted to concept theory, 
classification, indexing, and knowledge 
representation. Organ of the International 
Society for Knowledge Organization 24, nr. 
2 (1997): 117. 

Grafton, Anthony, April Shelford en Nancy 
Siraisi. New Worlds, Ancient Texts. The 
Power of Tradition and the Shock of 
Discovery. Cambridge, MA / London: The 

Belknap Press of Harvard University Press, 
1992. 

Grafton, Anthony en Lisa Jardine, From 
humanism to the humanities. Education and 
the liberal arts in fifteenth- and sixteenth-
century Europe (London: Duckworth, 1986). 

de Groot, J. R. "De bibliotheek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde". 
Bibliotheekleven 51 (1966a): 265-269. 

de Groot, J. R. 'De Bibliotheek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
1766-1966'. In: Gedenkboek bij het 200-
jarig bestaan van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde te Leiden. Gevierd 
op 18, 20 en 21 mei 1966. Leiden: E.J. Brill, 
1966b, 130-145. 

Grootaers, Jan. Maskerade der muze. 
Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen 
en vreemde letterkunde. Amsterdam: G.J.A. 
Ruys, 1954. 

Haitsma Mulier, E. O. G. 'Frans van Mieris en 
de geschiedbeoefening in het achttiende-
eeuwse Nederland'. In: E. K. Grootes en J. 
den Haan (red.) Geschiedenis godsdienst 
letterkunde. Opstellen aangeboden aan dr. 
S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn 
afscheid van de Universiteit van Amsterdam. 
Roden: Nehalennia, 1989, 200-207. 

Haitsma Mulier, E. O. G. 'Het begrip 'vrijheid' 
in de Nederlandse geschiedschrijving van de 
zeventiende tot de negentiende eeuw'. In: E. 
O. G. Haitsma Mulier en W. R. E. Velema 
(red.) Vrijheid. Een geschiedenis van de 
vijftiende tot de twintigste eeuw. 
[Amsterdam]: Amsterdam University Press, 
1999, 213-231. 

Haitsma Mulier, E. O. G. en G. A. C. Van der 
Lem, (red.) Repertorium van 
geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800, 
Bibliografische reeks van het Nederlands 
Historisch Genootschap. Den Haag: 
Nederlands Historisch Genootschap, 1990. 

Haitsma Mulier, Eco. 'De oudheid in de 
vroegmoderne tijd. Het model van de verre 
voorouders en hun staatsvorm'. In: Henk de 
Smaele en Jo Tollebeek (red.) Politieke 
representatie. Leuven: Universitaire Pers 
Leuven, 2002, 139-151. 

Van Hal, Toon. 'Een 'geurtje' rond de 
Wachtendonckse Psalmen? Een omstreden 
bijdrage van Justus Lipsius tot de 
Germaanse filologie'. In: Jeanine De 
Landtsheer en Pierre Delsaerdt (red.) Iam 
illustravit omnia. Justus Lipsius als 
lievelingsauteur van het Plantijnse Huis. 
Antwerpen: Vereniging van Antwerpse 
Bibliofielen, 2006, 27-43. 

Hamilton, Paul. Historicism. 2e druk, The New 
Critical Idiom. London / New York: 
Routledge, 2003. 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 453

Hankins, James. "Forging links with the past". 
Journal of the History of Ideas 52 (1991): 
509-518. 

Heesakkers, C. L. "Svperet qvae saecvla 
massa. Een massief dat de eeuwen kan 
trotseren. Rond het Rotterdamse standbeeld 
van Erasmus en de Leidse uitgave van zijn 
verzamelde werken". Mededelingen van de 
Stichting Jacob Campo Weyerman 13 
(1990): 33-52. 

Heesakkers, Chris L. "Petrus Scriverius as the 
publisher of the Poemata of Janus Dousa". 
Quaerendo. A quarterly journal from the 
Low Countries devoted to manuscripts and 
printed books 5, nr. 2 (1975): 105-125. 

Heesakkers, Chris L. 'Twee Leidse 
boezemvrienden van Justus Lipsius: Janus 
Dousa en Jan van Hout'. In: Jeanine De 
Landtsheer en Pierre Delsaerdt (red.) Iam 
illustravit omnia. Justus Lipsius als 
lievelingsauteur van het Plantijnse Huis. 
Antwerpen: Vereniging van Antwerpse 
Bibliofielen, 2006, 1-26. 

Helwig, Jan. "Plato of Pluto? De zeventiende-
eeuwse edities van Focquenbrochs werken". 
Fumus gloria mundi. Mededelingen van de 
Stichting Willem Godschalck van 
Focquenbroch 3, nr. 1 (2005): 3-21. 

Henrikson, Paula. 'Scania Province Law and 
Nation-Building in Scandinavia'. In: Dirk 
Van Hulle en Joep Leerssen (red.) Editing 
The Nation's Memory: Textual Scholarship 
And Nation-Building In Nineteenth-Century 
Europe. Amsterdam / New York, NY: 
Rodopi, 2008, 91-107. 

Henrikson, Paula. 'Inventing literary heritage. 
National consciousness and editorial 
scholarship in Sweden 1810-1830'. In: Lotte 
Jensen, Joep Leerssen en Marita Mathijsen 
(red.) Free access to the past. Romanticism, 
cultural heritage and the nation. National 
Cultivation of Culture. Leiden / Boston: 
Brill, 2010, 103-125. 

Van der Herten, Bart. Het begin van het einde. 
Eschatologische interpretaties van de 
Franse Revolutie, Symbolae Facultatis 
Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. 
Series B. Leuven: Universitaire Pers 
Leuven, 1994a. 

Van der Herten, Bart. "La Révolution 
française: Prélude à la fin des temps". Revue 
d'Histoire ecclésiastique 89 (1994b).  

Hildebrand [= Nicolaas Beets], Camera 
obscura, W. van den Berg, H. Eijssens, J. 
Kloek en P. van Zonneveld, eds. Delta. 2 
dln. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, 1998. 

Hobsbawm, E. J. en T. O. Ranger. The 
Invention of tradition. Cambridge 

[Cambridgeshire] / New York: Cambridge 
University Press, 1983. 

Hoijtink, Mirjam Hendrina Elisabeth. Caspar 
J.C. Reuvens en de Musea van Oudheden in 
Europa (1800-1840). Academisch 
proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 
2009. 

den Hollander, August. 'De Bijbel in 
Statenvertaling'. In: Joep Leerssen en Marita 
Mathijsen (red.) Oerteksten. Nationalisme, 
edities en canonvorming. Amsterdam: 
Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, 
2002, 21-29. 

Hoogeland, Karin. "De Nederlandse overheid 
en het literaire historisme [werktitel]" 
Academisch proefschrift, Universiteit van 
Amsterdam, [in voorbereiding]. 

van der Horst, D. 'Jan Frans Willems. Een 
Belg die Nederlander wilde zijn, maar geen 
Hollander'. In: H. M. Beliën, D. Van der 
Horst en G. J. van Setten (red.) 
Nederlanders van het eerste uur. Het 
onststaan van het moderne Nederland 1780-
1830. Amsterdam: Bert Bakker, 1996, 234-
244. 

van der Horst, D. 'Jan Frans Willems. A 
literary history for a new nation'. In: Menno 
Spiering (red.) Nation building and writing 
literary history. Amsterdam / Atlanta, GA: 
Rodopi, 1999, 71-93. 

Hroch, Miroslav. Die Vorkämpfer der 
nationalen Bewegung bei den kleinen 
Völkern Europas. Eine vergleichende 
Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung 
der patriotischen Gruppen, Acta 
Universitatis Carolinae. Praha, 1968. 

Huistra, Pieter. "R.C. Bakhuizen van den Brink 
en de moderne geschiedwetenschap. 
Filologie, geschiedenis, archief". Tijdschrift 
voor Geschiedenis 122 (2009): 334-347. 

Van Hulle, Dirk. 'A Darwinian Change in 
European Editorial Thinking'. In: Dirk Van 
Hulle en Joep Leerssen (red.) Editing The 
Nation's Memory: Textual Scholarship And 
Nation-Building In Nineteenth-Century 
Europe. Amsterdam / New York, NY: 
Rodopi, 2008, 31-43. 

Van Hulle, Dirk en Joep Leerssen, (red.) 
Editing The Nation's Memory: Textual 
Scholarship and Nation-Building in 
Nineteenth-Century Europe, European 
Studies. An Interdisciplinay Series in 
European Culture, History and Politics. 
Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2008. 

Huussen Jr., A. H. 'Het plakkaatboek. Bron 
van recht en historie'. In: Jo Tollebeek, Tom 
Verschaffel en Leonard H. M. Wessels (red.) 
De palimpsest. Geschiedschrijving in de 
Nederlanden 1500-2000. Hilversum: 
Verloren, 2002, dl. 1, 63-80. 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 454 

Jensen, Lotte. De verheerlijking van het 
verleden. Helden, literatuur en natievorming 
in de negentiende eeuw. [Nijmegen]: Vantilt, 
[2008]. 

Jensen, Lotte, Joep Leerssen en Marita 
Mathijsen, (red.) Free access to the past. 
Romanticism, cultural heritage and the 
nation, National Cultivation of Culture. 
Leiden: Brill, 2010. 

Jensen, Lotte. ‘Literature as Access to the Past: 
The Rise of Historical Genres in the 
Netherlands, 1800-1850’. In: Lotte Jensen, 
Joep Leerssen en Marita Mathijsen (red.), 
Free Access to the Past. Romanticism, 
Cultural Heritage and the Nation. National 
Cultivation of Culture. Leiden / Boston: 
Brill, 2010, 127-146. 

Jensma, Goffe. De gemaskerde god. François 
HaverSchmidt en het Oera Linda-boek, FA. 
Zutphen: Walburg Pers, 2004. 

Johannes, G. J. De barometer van de smaak. 
Tijdschriften in Nederland 1770-1830, De 
Nederlandse cultuur in Europese context. 
Monografieën en studies. Den Haag: SDU, 
1995. 

Johannes, G. J. De lof der aalbessen. Over 
(Noord-)Nederlandse literatuurtheorie, 
literatuur en de consequenties van 
kleinschaligheid 1770-1830, Nederlandse 
cultuur in Europese context. Monografieën 
en studies. Den Haag: SDU, 1997. 

Johannes, G. J. ""Elk weet wat dichtkunst, wat 
welsprekendheid is". Retorica en de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 
1780-1830". Voortgang. Jaarboek voor de 
Neerlandistiek 17 (1997-1998): 65-96. 

de Jong, Alpita. Knooppunt Halbertsma: Joast 
Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere 
Europese geleerden over het Fries en andere 
talen, over wetenschap en over de 
samenleving. Hilversum: Verloren, 2009. 

de Jong, Adriaan Antonie Marinus. "De 
dirigenten van de herinnering. Musealisering 
en nationalisering van de volkscultuur in 
Nederland 1815-1940." Academisch 
proefschrift, Vrije Universiteit, 2001. 

de Jonge, H. J. "De Laudatio van Professor 
Nicolette Mout en het dankwoord van 
Professor Anthony Grafton uitgesproken bij 
Professor Graftons erepromotie op 8 februari 
2006". Frons. Blad voor Leidse classici 26 
(2006): 19-24. 

Jorink, Eric. Het Boeck der Natuere. 
Nederlandse geleerden en de wonderen van 
Gods Schepping 1575-1715. Leiden: 
Primavera Pers, 2006. 

Karsten, Gert. 100 jaar Nederlandse 
philologie. M. de Vries en zijn school. 
Leiden, 1949. 

Kelley, Donald R. Fortunes of history. 
Historical inquiry from Herder to Huizinga. 
New Haven / London: Yale University 
Press, 2003. 

Ketelaar, F. C. J. 'Archieven: munimenta en 
monumenta'. In: Frans Grijzenhout (red.) 
Erfgoed. De geschiedenis van een begrip. 
[Amsterdam]: Amsterdam University Press, 
2007, 85-107. 

Kets-Vree, Annemarie. Oude bronnen, nieuwe 
vragen. Ontwikkelingen in de 
editiewetenschap. Rede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het ambt van bijzonder 
hoogleraar Editiewetenschap – vanwege de 
Stichting Het Vrije Universiteitsfonds, 
daartoe in staat gesteld door het Huygens 
Instituut (KNAW) – bij de faculteit der 
Letteren van de Vrije Universiteit van 
Amsterdam op 20 november 2008. 
Amsterdam: Vrije Universiteit, 2008. 

Kets, Annemarie. "Unity in Diversity. 
Nineteenth-Century Editions of a 
Seventeenth-Century Comedy". Variants. 
The Journal of the European Society for 
Textual Scholarship 5 (2006): 249-257. 

Kleerkooper, M. M. en W. P. van Stockum. De 
boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in 
de 17e eeuw: biographische en 
geschiedkundige aanteekeningen, Bijdragen 
tot de geschiedenis van den Nederlandschen 
boekhandel 10. 's-Gravenhage: Nijhoff, 
1914. 

Klikspaan. Studentenschetsen. Annemarie 
Kets, Mariëlle Lenders en Olf Praamstra, 
eds. 2 dln., Monumenta Literaria 
Neerlandica. Den Haag: Constantijn 
Huygens Instituut, 2002. 

Kloek, Joost en Wijnand Mijnhardt m.m.v. 
Eveline Koolhaas-Grosfeld, 1800. 
Blauwdrukken voor een samenleving. 
Nederlandse cultuur in Europese context 2. 
Den Haag [2001]. 

Koops, W. R. H. 'Hendrik de Buck. 
Oostkapelle 25 november 1893 - Haren 20 
maart 1986'. In: Jaarboek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
te Leiden, 1991-1992. Leiden: Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde, 1993, 102-
111. 

Koselleck, Reinhart. Begriffsgeschichten. 
Studien zur Semantik und Pragmatik der 
politischen und sozialen Sprache. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 
2006. 

Kossmann, E. H. De Lage Landen 1780-1980. 
6e druk. 2 dln. Z.pl.: Olympus, 2001-2002. 

Kossmann, F. K. H. Opkomst en voortgang 
van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een 
initiatief. Leiden: Brill, 1966. 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 455

Kouwenberg, Annemieke. "‘De kennis der 
Duitsche taal is, derhalven, voor een 
Geleerden, hedendaags onontbeerlijk.’ De 
Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen en Felix Meritis als 
bemiddelaar tussen de Nederlandse en 
Duitse wetenschappen". De achttiende eeuw 
40, nr. 1 (2008): 51-63. 

Kouwenberg, Annemieke Johanna Adriana. 
'De kennis der Duitsche taal is voor een 
geleerden hedendaags onontbeerlijk'. Duitse 
natuurwetenschappen en pedagogiek in 
Nederlandse genootschappen rond 1800. 
Amsterdam: APA-Holland University Press, 
2010. 

Kuiper, Willem. "Past, Present and Future of 
Editing Ferguut. The Medieval Dutch 
Translation/Adaptation of the Old-French Li 
Chevalier au Biel Escu, Better Known as 
Fergus". Variants. The Journal of the 
European Society for Textual Scholarship 5 
(2006): 277-284. 

Kuitert, Lisa. 'Literair erfgoed: van oude 
teksten en klassieken'. In: Frans Grijzenhout 
(red.) Erfgoed. De geschiedenis van een 
begrip. [Amsterdam]: Amsterdam 
University Press, 2007, 205-230. 

Laan, Nico. Het belang van smaak. Twee 
eeuwen academische literatuurgeschiedenis, 
Amsterdamse historische reeks. Kleine serie. 
Amsterdam: Historisch Seminarium van de 
Universiteit van Amsterdam, 1997. 

Langereis, Sandra. Geschiedenis als ambacht. 
Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: 
Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius, 
Hollandse studiën. Haarlem / Hilversum: 
Historische Vereniging Holland / Verloren, 
2001. 

Langereis, Sandra. 'Antiquitates: 
voorvaderlijke oudheden'. In: Frans 
Grijzenhout (red.) Erfgoed. De geschiedenis 
van een begrip. [Amsterdam]: Amsterdam 
University Press, 2007, 57-83. 

Leerssen, Joep. 'Politieke aspecten van de 
Beowulf en Veldeke in de negentiende eeuw: 
een Fries-Limburgse analogie'. In: Rolf H. 
Bremmer Jr., Lammert G. Jansma en Piet 
Visser (red.) Speculum Frisicum. Stúdzjes 
oanbean oan Philippus H. Breuker. 
Ljouwert / Leiden: Fryske Akademy, 2001, 
257-265. 

Leerssen, Joep. 'John O'Donovan en zijn editie 
van de 'Annalen der Vier Meesters''. In: Joep 
Leerssen en Marita Mathijsen (red.) 
Oerteksten. Nationalisme, edities en 
canonvorming. Amsterdam: Instituut voor 
Cultuur en Geschiedenis, 2002, 131-140. 

Leerssen, Joep. 'Ossian and the Rise of 
Literary Historicism'. In: Howard Gaskill 
(red.) The Reception of Ossian in Europe. 

London: Thoemmes, 2004, 109-125 & 416-
418. 

Leerssen, Joep. ‘Literary Historicism: 
Romanticism, Philologists, and the Presence 
of the Past’, Modern Language Quarterly, 
65 (2004) 221-243. 

Leerssen, Joep. The cultivation of culture. 
Towards a definition of Romantic 
nationalism in Europe, Working Papers 
European Studies Amsterdam. Amsterdam: 
Opleiding Culturele Studies, Universiteit 
van Amsterdam, 2005. 

Leerssen, Joep. ‘Nationalism and the 
cultivation of culture’, Nations and 
Nationalism, 12 (2006) 559-578. 

Leerssen, Joep. De bronnen van het vaderland. 
Taal, literatuur en de afbakening van 
Nederland, 1806-1890. Nijmegen: Vantilt, 
2006. 

Leerssen, Joep. "Bomen hebben wortels, 
mensen hebben benen, ideeën hebben 
vleugels. Een introductie". De negentiende 
eeuw 32, nr. 1 (2008): 3-14. 

Leerssen, Joep en Marita Mathijsen, (red.) 
Oerteksten. Nationalisme, edities en 
canonvorming. Amsterdam: Instituut voor 
Cultuur en Geschiedenis, 2002. 

Leerssen, Joep. ‘From Böckendorf to Berlin: 
Private Careers, Public Sphere, and How the 
Past Changed in Jacob Grimm’s Lifetime’. 
In: Lotte Jensen, Joep Leerssen en Marita 
Mathijsen (red.), Free Access to the Past. 
Romanticism, Cultural Heritage and the 
Nation. National Cultivation of Culture. 
Leiden / Boston: Brill, 2010, 55-70. 

van der Lem, Anton. 'Het nationale epos. 
Geschiedenis in één greep'. In: Jo Tollebeek, 
Tom Verschaffel en Leonard H. M. Wessels 
(red.) De palimpsest. Geschiedschrijving in 
de Nederlanden 1500-2000. Hilversum: 
Verloren, 2002, dl. 1, 177-196. 

van Lennep, M. F. Het leven van Mr. Jacob 
van Lennep. 2 dln. Amsterdam: P.N. van 
Kampen en Zoon, 1909. 

Lernout, Geert. 'The Angel of Philology'. In: 
Dirk Van Hulle en Joep Leerssen (red.) 
Editing The Nation's Memory: Textual 
Scholarship And Nation-Building In 
Nineteenth-Century Europe. Amsterdam / 
New York, NY: Rodopi, 2008, 45-61. 

Levine, Philippa. The amateur and the 
professional. Antiquarians, historians, and 
archaeologists in Victorian England, 1838-
1886. Cambridge [etc]: Cambridge 
University Press, 1986. 

van Lieburg, M. J. "Reinier de Graaf (1674-
1717) en de Rijmkroniek van Klaas Kolijn". 
Documentatieblad 37 (1977): 4-25. 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 456 

Lindeboom, G. A. "Reinier (Regnerus de 
Graaf II) en een valse geschiedbron". Aere 
Perennius 18 (1975): 16-17. 

Lunsingh Scheurleer, Th. H. en G. H. M. 
Posthumus Meyjes, (red.) Leiden University 
in the Seventeenth Century. An Exchange of 
Learning. Leiden, 1975. 

Martel, Philippe. 'The Troubadours And The 
French State'. In: Dirk Van Hulle en Joep 
Leerssen (red.) Editing The Nation's 
Memory: Textual Scholarship And Nation-
Building In Nineteenth-Century Europe. 
Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2008, 
185-219. 

Mathijsen, Marita. 'De Belgische opstand als 
spelbreker voor het nationale editeren'. In: 
Joep Leerssen en Marita Mathijsen (red.) 
Oerteksten. Nationalisme, edities en 
canonvorming. Amsterdam: Instituut voor 
Cultuur en Geschiedenis, 2002, 117-124. 

Mathijsen, Marita. Naar de letter. Handboek 
editiewetenschap. 3e druk. Den Haag: 
Constantijn Huygens Instituut / Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 
2003. 

Mathijsen, Marita. "The editing of national 
shibboleth texts: an historical account". Text. 
From text to textual cultures 17 (2005): 223-
235. 

Mathijsen, Marita. "Haastig, eigenmachtig en 
symbiotisch. Hoe Jacob van Lennep De 
Gedichten van den Schoolmeester maakte". 
Nieuw Letterkundig Magazijn 26, nr. 1 
(2008a): 21-28. 

Mathijsen, Marita. "Stages in the development 
of Dutch literary historicism". In: Dirk Van 
Hulle en Joep Leerssen (red.) Editing The 
Nation's Memory: Textual Scholarship And 
Nation-Building In Nineteenth-Century 
Europe. Amsterdam / New York, NY: 
Rodopi, 2008b, 287-303. 

Mathijsen, Marita. "Hoe perfide was Albion? 
Vertalingen uit de Engelse literatuur in de 
eerste helft van de negentiende eeuw in 
Nederland". Zacht lawijd 8, nr. 2 (2009): 2-
19. 

Mathijsen, Marita. "Der moederen boek. Een 
beknopt overzicht van het optreden van 
vrouwelijke editeurs en hoogleraren in de 
Nederlandse letterkunde". Verslagen en 
mededelingen van de Koninklijke Academie 
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 119 
(2009) 347-357. 

Mathijsen, Marita. 'De Belgische opstand als 
spelbreker voor het nationale editeren'. In: 
Nederlandse literatuur in de romantiek 
1820-1880. [Nijmegen]: Vantilt, [2004]-a, 
110-118. 

Mathijsen, Marita. 'Hoe drie vrienden een 
jonggestorven schrijver romantiseerden'. In: 

Nederlandse literatuur in de romantiek 
1820-1880. [Nijmegen]: Vantilt, [2004]-b, 
32-40. 

Mathijsen, Marita. 'Een weinig bezocht 
museum van de taal. Het WNT'. In: Jo 
Tollebeek en Henk te Velde (red.) Het 
geheugen van de Lage Landen. [Rekkem]: 
Ons Erfdeel, [2009], 52-59. 

Mathijsen, Marita. ‘The Emancipation of the 
Past, as Due to the Revolutionary French 
Ideology of Liberté, Egalité, Fraternité’. In: 
Lotte Jensen, Joep Leerssen en Marita 
Mathijsen (red.), Free Access to the Past. 
Romanticism, Cultural Heritage and the 
Nation. National Cultivation of Culture. 
Leiden / Boston: Brill, 2010, 21-41. 

Vander Meersch, Aug. 'Coppens (Bernard)'. 
In: Biographie nationale, 1873, kolom 380-
381. 

Mijnhardt, W. W. Tot heil van ’t menschdom: 
culturele genootschappen in Nederland, 
1750-1815, Nieuwe Nederlandse bĳdragen 
tot de geschiedenis der geneeskunde en der 
natuurwetenschappen. Amsterdam: Rodopi, 
1988. 

Miltenburg, A.P.J. Naar de gesteldheid dier 
tyden. Middeleeuwen en mediëvistiek in 
Nederland in de negentiende eeuw. Vier 
studies. Middeleeuwse studies en bronnen 
24 (Hilversum: Verloren, 1991). 

Miltenburg, A.P.J. "De historische 
wetenschappen en de middeleeuwen in de 
negentiende eeuw". De Negentiende Eeuw 
19 (1995): 4-18. 

Moltzer, H. E. "Levensbericht van W. J. A. 
Jonckbloet". Jaarboek van de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen gevestigd te 
Amsterdam (1886): 1-70. 

Momigliano, Arnaldo. 'Ancient history and the 
antiquarian'. In: Studies in Historiography. 
London: Weidenfeld en Nicolson, 1966, 1-
39. 

Muller, J. W. "Over historische en literaire 
namaak". De tijdspiegel 69, nr. 3 (1912): 
221-260. 

Nellen, Henk. Hugo de Groot. Een leven in 
strijd om de vrede. 1583-1645. 
[Amersfoort]: Balans, [2007]. 

Nietzsche, Friedrich. Over nut en nadeel van 
geschiedenis voor het leven. Tweede traktaat 
tegen de keer (Groningen: Historische 
Uitgeverij, 1994 (1874)). 

Noordegraaf, J. The Dutch Pendulum. 
Linguistics in the Netherlands 1740-1900. 
Münster: Nodus Publikationen, 1996a. 

Noordegraaf, J. Van Hemsterhuis tot 
Stutterheim. Over wetenschapsgeschiedenis. 
Münster: Nodus Publikationen, 2000. 

Noordegraaf, Jan. Norm, geest en 
geschiedenis. Nederlandse taalkunde in de 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 457

negentiende eeuw, Geschiedenis van de 
taalkunde. Dordrecht / Cinnaminson: Foris 
Publications, 1985. 

Noordegraaf, Jan. 'From Greek to Dutch. The 
Schola Hemsterhusiana and the study of the 
mother tongue. A few remarks'. In: Roland 
de Bonth en Jan Noordegraaf (red.) 
Linguistics in the Low Countries. The 
eighteenth century. Amsterdam / Münster: 
Stichting Neerlandistiek VU / Nodus 
Publikationen, 1996b, 32-56. 

Noordegraaf, Jan. 'In the Shadow of the 
Language Garden'. In: Sheila Embleton, 
John E. Joseph en Hans-Josef Niederehe 
(red.) The emergence of the modern 
language sciences. Studies on the transition 
from historical-comparative to structural 
linguistics in honour of E. F. K. Koerner. 
Philadelphia / Amsterdam: John Benjamins, 
1999, 13-25. 

Nora, Pierre. Les Lieux de mémoire, 
Bibliothèque illustrée des histoires. [Paris]: 
Gallimard, 1984. 

Oliver, W. H. Prophets and millennialists. The 
uses of biblical prophecy in England from 
the 1790s to the 1840s. [Auckland]: 
Auckland University Press / Oxford 
University Press, 1978. 

van Oorschot, G. A. "Zeer hoog door mij 
geachte mevrouw". Over Multatuli 10, nr. 19 
(1987): 19-22. 

van Oostrom, F. P. "Jonckbloet. De 
grondlegger". Literatuur 6 (1989): 325-328. 

van Oostrom, Frits. 'De toga van Jonckbloet'. 
In: Frits van Oostrom, J. Goossens, Paul 
Wackers, Frank Willaert, J.D. Janssens, J. 
Reynaert, Thom Mertens, Herman Pleij en 
W. P. Gerritsen (red.) Grote lijnen. 
Syntheses over Middelnederlandsche 
letterkunde. Amsterdam: Prometheus, 1995, 
9-26. 

van Oostrom, Frits. Maerlants wereld. 8e druk: 
leeseditie. Amsterdam: Prometeus, 1997. 

Otterspeer, Willem. Groepsportret met dame. 
Het bolwerk van de vrijheid: de Leidse 
universiteit 1585-1672. Amsterdam, 2002. 

Pauwels, Jan. "Voorzeggingen van de Heylige 
Hildegarde, omtrent de Belgische 
Omwenteling: een teksteditie, een 
filologengrap en een orangistisch pamflet 
door Jan Frans Willems". Bijdragen tot de 
geschiedenis bijzonderlijk van het aloude 
hertogdom Brabant 87 (2004): 323-336. 

Pauwels, Jan. 'Private To Public: Book 
Collecting and Philology in Early-
Independent Belgium (1830-1880)'. In: Dirk 
Van Hulle en Joep Leerssen (red.) Editing 
The Nation's Memory: Textual Scholarship 
And Nation-Building In Nineteenth-Century 

Europe. Amsterdam / New York, NY: 
Rodopi, 2008, 271-285. 

Peeters, Evert. Het labyrint van het verleden. 
Natie, vrijheid en geweld in de Belgische 
geschiedschrijving 1787-1850, Symbolae 
Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series B. 
Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2003. 

Petiet, Francien. "De literaire kritiek en het 
literaire historisme in Nederland [werktitel]" 
Academisch proefschrift, Universiteit van 
Amsterdam, [te verschijnen in 2011]. 

Petit, Louis D. Bibliographie der 
Middelnederlandsche taal- en letterkunde. 2 
dln. Leiden: E. J. Brill, 1888-1910. 

Pleij, Herman. 'Jonckbloets romantische visie 
van Anna Bijns'. In: K.D. Beekman, M.T.C. 
Mathijsen-Verkooijen en G.F.H. Raat (red.) 
De as van de Romantiek. Opstellen 
aangeboden aan prof. dr. W. van den Berg 
bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne 
Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. Amsterdam: Vossiuspers 
AUP, 1999, 189-199. 

van Poelje, C. J. "De rijmkroniek van Klaas 
Kolijn". Tijdschrift voor Geschiedenis, 
Land- en Volkenkunde 31 (1916): 149-154. 

Rigney, Ann. Imperfect Histories. The Elusive 
Past and the Legacy of Romantic 
Historicism. Ithaca en London: Cornell 
University Pres, 2001. 

Rigney, Ann. Literatuur als herdenking. 
Amsterdam: VU Boekhandel/Uitgeverij, 
2001. 

Van Rijnbach, A. A. "De bibliotheek van de 
Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden". Bibliotheekleven 19 
(1934): 157-169 & 175-185. 

Rock, Jan. "Literary Monuments and Editor's 
Jokes. Nationalism and Professionalisation 
in Editions of Lodewijk van Velthem's 
Spiegel Historiael (1727-1906)". Variants. 
The Journal of the European Society for 
Textual Scholarship 5 (2006): 285-313. 

Rock, Jan. 'Gewonnen perkament, 
gewaarborgde kennis. Joannes Clarisse en de 
bibliotheek van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde als geleerde 
werkplaats'. In: Jaarboek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
te Leiden 2007-2008. Leiden: Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde, 2009a, 58-73. 

Rock, Jan. 'Het geluk van kinderen en letteren. 
De jonge Jan Frans Willems en het literaire 
historisme voor 1830'. In: Lotte Jensen en 
Lisa Kuitert (red.) Geluk in de negentiende 
eeuw. Eenentwintig auteurs op zoek naar 
geluk voor Marita Mathijsen, ter 
gelegenheid van haar afscheid als 
hoogleraar moderne Nederlandse 
letterkunde van de Universiteit van 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 458 

Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker, 
2009b, 206-224. 

Rock, Jan. 'Ridders van de natie en van de 
academie. De kroniek van Jan van Heelu 
tussen nationale epiek en internationale 
geleerdheid. 1836-1848'. In: Tom Sintobin 
(red.) Naties in een spanningsveld. 
Nijmegen: Vantilt, 2010, [ter perse]. 

Roelevink, J. ''Bewezen met authenticque 
stukken'. Juridisch-oudheidkundige 
drijfveren tot het uitgeven van teksten op het 
terrein van de vaderlandse geschiedenis in 
de achttiende eeuw'. In: K. Kooijmans, Th. 
S. H. Bos, A. E. Kersten, C. E. Keij en J. G. 
Smit (red.) Bron en publikatie. 
Voordrachten en opstellen over de 
ontsluiting van geschiedkundige bronnen, 
uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het 
Bureau der Rijkscommissie voor 
Vaderlandse Geschiedenis. 's-Gravenhage, 
1985, 78-99. 

Roodenburg, Herman. "Tranen op het 
preekgestoelte. De achttiende-eeuwse 
kanselwelsprekendheid tussen toneel en 
authenticiteit". De achttiende eeuw 41, nr. 1 
(2009): 15-32. 

Runia, Eelco. "Presence". History and Theory 
45, nr. 1 (2006): 1. 

Rutten, Gijsbert. "Vondels 'volkomen 
voorbeeldt'. Transmissie van Vondelianisme 
in de achttiende eeuw: een didactisch 
program". De achttiende eeuw 35, nr. 2 
(2003): 135-152. 

Rutten, Gijsbert Johan. De Archimedische 
punten van de taalbeschouwing. David van 
Hoogstraten (1658-1724) en de 
vroegmoderne taalcultuur, Uitgaven 
Stichting Neerlandistiek VU. Amsterdam: 
Stichting Neerlandistiek VU / Nodus 
Publikationen, 2006. 

Santing, Catrien G. "De Middeleeuwen met 
een Phrygische muts. De geschiedvisie van 
Reinart Dozy en Willem Jonckbloet". 
Theoretische geschiedenis. Beelden. 
Begrippen. Ideeën 26, nr. 2 (1999): 220-237. 

Van Sas, N.C.F. De metamorfose van 
Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 
1750-1900. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2004b. 

Schnapp, Alain. La Conquête du passé. Aux 
origines de l'archéologie, Références Art. 
S.l.: Éditions Carré, 1993. 

Schotel, G. D. J. Leven, gedrukte werken en 
handschriften van Cornelis van Alkemade en 
Pieter van der Schelling. Breda: Sterk, 1833. 

De Schryver, Reginald. "De Verlichte historici 
en de Middeleeuwen". Documentatieblad 
Werkgroep Achttiende Eeuw 16 (1984): 1-
16. 

De Schryver, Reginald. Historiografie. 
Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van 
West-Europa. 3e druk, Faculteit Letteren 
van de K.U.Leuven. Ancorae. Steunpunten 
voor studie en onderwijs. Leuven: 
Universitaire Pers Leuven, 1997. 

De Schryver, Reginald. 'De eruditie. 
Betrouwbaarheid door geleerdheid'. In: Jo 
Tollebeek, Tom Verschaffel en Leonard H. 
M. Wessels (red.) De palimpsest. 
Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-
2000. Hilversum: Verloren, 2002, dl. 1, 45-
61. 

Shapin, Steven. A social history of truth. 
Civility and science in seventeenth-century 
England, Science and its conceptual 
foundations. Chicago / London: The 
University of Chicago Press, [1994]. 

Shippey, Tom. 'The Case of Beowulf'. In: Dirk 
Van Hulle en Joep Leerssen (red.) Editing 
The Nation's Memory: Textual Scholarship 
And Nation-Building In Nineteenth-Century 
Europe. Amsterdam / New York, NY: 
Rodopi, 2008, 223-239. 

De Smedt, Marcel. De literair-historische 
activiteit van Jan Frans Willems (1793-
1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert 
(1809-1872), Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde. Reeks 
VI. Bekroonde werken. Gent: Secretariaat 
van de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1984. 

De Smedt, M. '25 augustus 1830: In Brussel 
breken rellen uit bij de opvoering van La 
Muette de Portici, een opera over de Napelse 
opstand. Belgische opstand en Vlaamse 
Beweging'. In: M. A. Schenkeveld-van der 
Dussen (red.) Nederlandse literatuur, een 
geschiedenis. Groningen: Martinus Nijhoff, 
1993a, 431-436. 

De Smedt, M. 'Jan Frans Willems als editeur'. 
In: Zevende colloquium. Jan Frans Willems 
1793-1993. Gent: Contactgroep 19e eeuw. 
Dr. F.A. Snellaertcomité, 1993b 

De Smedt, Marcel. 'De editie van 
Middelnederlandsche literatuur in de 19de 
eeuw in Vlaanderen'. In: Stanislaus Prędota 
(red.) Studia Neerlandica et Germanica. 
Wratislaviae: Sumptibus Universitatis 
Wratislaviensis, 1992, 377-392. 

Spiering, Menno. Nation building and writing 
literary history, Yearbook of European 
studies - Annuaire d'études européennes. 
Amsterdam / Atlanta, GA: Rodopi, 1999. 

Stengers, Jean. Histoire du sentiment national 
en Belgique des origines à 1918. Dl. 1: Les 
racines de la Belgique. Jusqu’à la 
Révolution de 1830. Brussel, 2004. 

van Sterkenburg, P.G.J. Van Woordenlijst tot 
Woordenboek. Inleiding tot de geschiedenis 

 



AANGEHAALDE LITERATUUR 459

van woordenboeken van het Nederlands. 
Leiden: E.J. Brill, 1984. 

Strubbe, Eg. I. 'Inleiding'. In: Philips Wielant, 
Practijke civile. Eg. I. Strubbe ed. 
Amsterdam: Graphic, 1968, V-XI. 

Sunyer, Magí. 'Medieval Heritage In The 
Beginnings of Modern Catalan Literature, 
1780-1841'. In: Dirk Van Hulle en Joep 
Leerssen (red.) Editing The Nation's 
Memory: Textual Scholarship And Nation-
Building In Nineteenth-Century Europe. 
Amsterdam / New York, NY: Rodopi, 2008, 
169-183. 

Tempelaars, Rob. ''Mij zinkt de moed bij het 
zien van de hoeveelheid'. De collectie 
historische taalkunde'. In: Berry 
Dongelmans, Frits Van Oostrom, Peter van 
Zonneveld en m.m.v. Marco de Niet (red.) 
Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 
[Amsterdam]: Amsterdam University Press, 
[1995], 97-108. 

Tempelaars, Rob. 'Matthias de Vries als 
neologist'. In: Nicoline van der Sijs (red.) 
Woordenboeken & hun makers. Den Haag: 
Sdu Uitgevers, s.d.-a, 206-215. 

Tempelaars, Rob. 'Matthias de Vries als 
neuswijze taalzuiveraar'. In: Nicoline van 
der Sijs (red.) Woordenboeken & hun 
makers. Den Haag: Sdu Uitgevers, s.d.-b, 
195-205. 

Thiesse, Anne-Marie. La création des identités 
nationales: Europe, XVIIIe-XXe siècle, 
L'univers historique. Paris: Seuil, 1999. 

Tilmans, Karin. Aurelius en de Divisiekroniek 
van 1517: historiografie en humanisme in 
Holland in de tijd van Erasmus, Hollandse 
studiën. Hilversum: Verloren / Historische 
Vereniging Holland, 1988. 

Tilmans, Karin. 'De ontwikkeling van een 
vaderland-begrip in de laat-middeleeuwse en 
vroeg-moderne geschiedschrijving van de 
Nederlanden'. In: N.C. F. van Sas (red.) 
Vaderland. [Amsterdam]: Amsterdam 
University Press, [1999], 7-53. 

Tollebeek, Jo. De toga van Fruin. Denken over 
geschiedenis in Nederland sinds 1860, 
Historische reeks. Amsterdam: 
Wereldbibliotheek, 1990. 

Tollebeek, Jo. 'De machinerie van de 
geschiedenis. De uitbouw van een 
historische infrastructuur in Nederland en 
België'. In: De ijkmeesters. Opstellen over 
de geschiedschrijving in Nederland en 
België. Amsterdam: Bert Bakker, 1994a, 17-
35. 

Tollebeek, Jo. 'Thorbecke in kavels. De 
institutionele ontsluiting van historisch 
bronnenmateriaal in Nederland'. In: De 
ijkmeesters. Opstellen over de 

geschiedschrijving in Nederland en België. 
Amsterdam: Bert Bakker, 1994b, 36-54. 

Tollebeek, Jo. De ekster en de kooi. Nieuwe 
opstellen over de geschiedschrijving 
Amsterdam: Bert Bakker, 1996. 

Tollebeek, Jo. "Geschiedenis en oudheidkunde 
in de negentiende eeuw. De Messager des 
sciences historiques". Bijdragen en 
mededelingen betreffende de geschiedenis 
der Nederlanden 113, nr. 1 (1998): 23-55. 

Tollebeek, Jo. 'De conjunctuur van het 
historisch besef'. In: Bart Raymaekers en 
Gerd van Riel (red.) De horizonten van 
weten en kunnen. Leuven: Universitaire Pers 
Leuven / Davidsfonds, 2002, 167-193. 

Tollebeek, Jo, (red.) België, een parcours van 
herinnering. 2 dln. Amsterdam: Bert Bakker, 
2008. 

Tollebeek, Jo, Fredericq & zonen. Een 
antropologie van de moderne 
geschiedwetenschap. Amsterdam: Bert 
Bakker, 2008. 

Tollebeek, Jo en Tom Verschaffel. De 
vreugden van Houssaye. Apologie van de 
historische interesse, Historische reeks. 
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1992. 

Vaessens, Thomas. De revanche van de 
roman. Literatuur, autoriteit en engagement. 
2e druk. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2009. 

Verkruijsse, P. J. Mattheus Smallegange (1624 
- 1710). Zeeuws historicus, genealoog en 
vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie. 
Met een verantwoording van de gevolgde 
methode van partiële interne collatie, 
Bibliotheca Bibliographica Neerlandica. 
Nieuwkoop: B. de Graaf, 1983. 

Verschaffel, Tom. De hoed en de hond. 
Geschiedschrijving in de Zuidelijke 
Nederlanden 1715-1794. Hilversum: 
Verloren, 1998. 

Verschaffel, Tom. 'De traditie in de Brabantse 
Omwenteling. De oude constitutie en het 
lange leven van artikel 59'. In: Henk de 
Smaele en Jo Tollebeek (red.) Politieke 
representatie. Leuven: Universitaire Pers 
Leuven, 2002, 153-169. 

Vis, G. J. '23 september 1797: De 
doopsgezinde predikant M. Siegenbeek 
inaugureert te Leiden als 'professor 
eloquentiae hollandicae extraordinarius'. De 
professionalisering van de neerlandistiek'. 
In: M. A. Schenkeveld-van der Dussen (red.) 
Nederlandse literatuur, een geschiedenis. 
Groningen: Martinus Nijhoff, 1993, 395-
402. 

Vis, George J. Van Siegenbeek tot Lodewick. 
Verkenningen naar de geschiedenis van de 
studie der Nederlandse letterkunde, speciaal 
in het onderwijs, Amsterdamse historische 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 

 

460 

reeks. Amsterdam: UvA / Stichting 
Amsterdamse Historische Reeks, 2004. 

Van Vliet, H. T. M. "Editionswissenschaft in 
den Niederlanden". Editio. Internationales 
Jahrbuch für Editionswissenschaft. 
International Yearbook of Scholarly Editing. 
Revue internationale des sciences de 
l'édition critique 8 (1994): 1-21. 

van Vliet, R. 'Leiden and censorship during the 
1780s. The Overraam affair and Elie Luzac 
on the freedom of the press '. In: J. W. 
Koopmans (red.) News and politics in early 
modern Europe (1500-1800). Leuven / Parijs 
/ Dudley, 2005, 203-218. 

van Vliet, Rietje. "Leidse Ietsen. Pamfletten en 
propaganda in Leiden (1784-1786)". 
Tijdschrift Holland 38, nr. 4 (2006): 289-
304. 

Vos, Louis. 'Van België naar Vlaanderen'. In: 
Kas Deprez en Louis Vos (red.) 
Nationalisme in België. Identiteiten in 
beweging 1780-2000. Antwerpen / Baarn: 
Houtekiet, [1999], 91-102. 

de Vries, Jeronimo. Bloemlezing uit de reijen 
der treurspelen van Joost van den Vondel. 
Te Amsterdam: bij M. Westerman, 1819. 

Wackers, Paul. "Editing Van den vos 
Reynaerde". Variants. The Journal of the 
European Society for Textual Scholarship 5 
(2006): 259-276. 

Waszink, Jan. 'Nederlandse taal en 'natie' rond 
1600'. In: Joep Leerssen en Marita Mathijsen 
(red.) Oerteksten. Nationalisme, edities en 
canonvorming. Amsterdam: Instituut voor 
Cultuur en Geschiedenis, 2002, 111-115. 

te Water, J. W. '[Levensberichten van Jan 
Steenwinkel]'. In: Handelingen der 
jaarlijksche vergadering van de 
Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden, gehouden den 8 van 
Hooimaand 1812 [= Jaarboek 1812]. Z.pl., 
z.j.-a, 6-10. 

te Water, J. W. '[Levensberichten van Pieter 
Leonard van de Kasteele en Johannes 
Bosscha]'. In: Handelingen der jaarlijksche 
vergadering van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 
gehouden den 4 van Hooimaand 1810 [= 
Jaarboek 1810]. Z.pl., z.j.-b, 1-10. 

Waterbolk, E. H. Twee eeuwen Friese 
geschiedschrijving: opkomst, bloei en verval 
van de Friese historiografie in de zestiende 

en zeventiende eeuw. Groningen: Wolters, 
1952. 

Waterbolk, E. H. "Reacties op het historisch 
Pyrrhonisme". Bijdragen voor de 
geschiedenis der Nederlanden 15 (1960): 
81-102. 

Waterschoot, Werner. De Maetschappy der 
Vlaemsche Bibliophilen. Wildert: De 
Carbolineum Pers, 1990. 

Weijermars, Janneke. "Neerlandistiek als 
bindmiddel van de natie: hoogleraar Schrant 
in Gent 1817-1830". De Negentiende Eeuw 
33 (2009): 4-19. 

Wesseling, H. L., (red.) Plaatsen van 
herinnering. 4 dln. Amsterdam: Bert Bakker, 
2005-2007. 

Wessels, Leonard H. M. 'Het pamflet. De 
polsslag van het heden'. In: Jo Tollebeek, 
Tom Verschaffel en Leonard H. M. Wessels 
(red.) De palimpsest. Geschiedschrijving in 
de Nederlanden 1500-2000. Hilversum: 
Verloren, 2002, dl. 1, 81-104. 

Winkler Prins, A. 'Levensbericht van Jakob 
Gijsbert de Hoop Scheffer'. In: Handelingen 
en mededeelingen van de Maatschappij van 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over 
het jaar 1893-1894 [Jaarboek 1894]. 
Leiden: E.J. Brill, 1894, 369-406. 

Wiskerke, Evert M. De waardering voor de 
zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 
en 1813. Hilversum: Verloren, 1995. 

Witsen Geysbeek, P. G. 'Pieter Leonard van de 
Kasteele'. In: Biografisch anthologisch en 
critisch woordenboek der Nederduitsche 
dichters. Amsterdam: C.L. Schleijer, 1822, 
50-54. 

Wortel, Dick. "De financiering van het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal 1849-
1892". Nieuw letterkundig magazijn 10, nr. 2 
(1992): 36-40. 

Wortel, Dick. "Het woordenboekcitaat in de 
oudste WNT-delen". Voortgang. Jaarboek 
voor de Neerlandistiek 17 (1997-1998): 191-
206. 

Wortel, Dick. "Van 'imitatio' naar 'verificatio'. 
De verwetenschappelijking van het WNT-
citaat". Trefwoord (2002): 1-28. 

van der Woud, Auke. De Bataafse hut. 
Verschuivingen in het beeld van de 
geschiedenis (1750-1850). Amsterdam: 
Meulenhoff, [1990].

 
 
 



REGISTER VAN NAMEN 461

REGISTER VAN NAMEN 

In dit register zijn de namen opgenomen van personen, plaatsen en instellingen. Ook 

van de belangrijkste teksten is de naam te vinden. De nummers verwijzen naar de 

bladzijden. De voetnoten en bibliografische verwijzingen zijn niet opgenomen.  
 

’s-Hertogenbosch, 161 
Académie des Inscriptions et des 

Belles-Lettres, Parijs, 47, 94, 317 
Académie royale (Koninklijke 

Academie), Brussel, 47, 94, 180, 
250, 366 

Achim von Arnim, Ludwig, 28, 37 
Ackersdijk, Willem Cornelis, 236, 325 
Adriaensz, Barent, 100, 101 
Adrianus VI (Adriaan Florisz 

Boeyens), 70 
Aesopus, 28, 227, 231 
Aken, Hein van, 245, 282, 287, 339 
Alen, Paul van, 127 
Alewijn, Hendrik Zacharias, 87, 88, 

89, 90, 95, 156, 157, 253, 274, 275 
Alkemade, Cornelis van, 62, 66, 67, 

68, 82, 83, 84, 88, 93, 126, 128, 158, 
170, 172, 174, 193, 253, 291, 299, 
408, 412 

Alkmaar, 171, 172 
Amsterdam, 17, 70, 75, 96, 101, 112, 

119, 129, 137, 139, 141, 143, 144, 
146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 
154, 156, 159, 173, 193, 201, 217, 
230, 231, 242, 244, 245, 246, 257, 
258, 268, 284, 287, 322, 327, 348, 
364, 371, 381, 382, 394, 397, 404, 
405, 408, 412, 414, 417 

Anderson, Benedict, 26 
Annius van Viterbo, 45, 46, 47, 397 
Anselmus van Canterbury, 329 
Antonides van der Goes, Johannes, 87, 

89, 150, 289 
Antwerpen, 12, 33, 41, 45, 81, 84, 103, 

109, 144, 172, 208, 227, 228, 244, 
245, 249, 285, 300 

Arkel, 69, 119 
Arnhem, 277 

Arthur, mythische Britse koning, 167, 
194, 254, 333, 344, 345 

Asclepius, 147 
Aurelius, Cornelius, 111, 112, 113, 

117, 118, 119, 121, 124, 129, 166 
Bakhuizen van den Brink, Reinier C., 

371 
Balkan, 55 
Baluze, Etienne, 46 
Bann, Stephen, 25, 180, 181 
Barlaeus, Casparus, 70 
Barlandus, Adrianus, 109, 185 
Batavia, 330 
Bayle, Pierre, 47 
Beatrijs, 313, 314, 332, 342, 343, 344, 

346, 351, 373, 376, 398, 399, 400, 
405 

Beaumont, Simon van, 327 
Becanus, Joannes Goropius, 45 
Beets, Nicolaas (Hildebrand), 57, 390 
Beka, Johannes de, 74, 81, 85, 119, 

125, 322, 377 
België, 17, 22, 32, 34, 53, 106, 180, 

181, 187, 189, 207, 224, 228, 229, 
230, 246, 248, 249, 250, 251, 292, 
293, 294, 295, 296, 305, 306, 307, 
312, 316, 317, 318, 324, 325, 330, 
335, 336, 338, 341, 344, 351, 363, 
366, 371, 382, 390, 397, 406, 408 

Bellamy, Jacob, 339 
Beninga, Eggeric, 68, 85 
Berg, Willem van den, 243 
Bergen op Zoom, 161 
Bergh, L.Ph.C. van den, 291, 338, 339, 

340, 341, 348, 350, 371 
Berkel, Klaas van, 243 
Berlijn, 314, 320, 322, 323, 329, 330, 

348, 371 
Bernard, Jean-Frédérique, 217 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 462 

Bernhardi, Karl, 246 
Bibliothèque nationale, Parijs, 345 
Bijbel, 85, 88, 131, 134, 137, 154, 203, 

217, 226, 237, 244, 245, 249, 266, 
270, 277, 285, 302, 349, 351, 366, 
378, 390, 416 

Bijns, Anna, 244, 396 
Bilderdijk, Willem, 9, 10, 11, 12, 16, 

17, 18, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 
37, 38, 43, 49, 51, 55, 58, 59, 108, 
188, 192, 197, 198, 199, 200, 205, 
219, 221, 230, 231, 233, 236, 237, 
239, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 
248, 254, 257, 258, 259, 260, 277, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 287, 288, 289, 298, 301, 302, 
306, 321, 322, 323, 325, 326, 340, 
341, 349, 354, 359, 364, 369, 371, 
374, 375, 379, 383, 384, 390, 393, 
404, 406, 408, 410, 413 

Blaas, P.B.M. (Piet), 291 
Blaeu, Jan (Joan) Willemsz., 137 
Blommaert, Philip, 250, 330, 337, 394 
Bodleian Library, Oxford, 52, 329 
Boendale, Jan van (Jan de Klerk), 329, 

332, 336, 382 
Bogaert, Abraham, 146, 147, 148, 150, 

375 
Bollandus, Johannes, 41 
Bonn, 233, 321, 329 
Bonth, Roland de, 40, 63 
Boonzajer, Cornelis, 226 
Boot, Cornelis H.B., 395 
Bor, Pieter Christiaansz., 76 
Bormans, Jan-Hendrik, 330, 336, 346, 

366, 372 
Bottelgier, Judocus (Bernard 

Coppens), 181, 183, 184, 187, 197, 
200, 201, 412 

Bourgondië, 69, 163, 299, 391 
Boxhorn, Marcus Zuerius van, 70, 125, 

130, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 173, 197, 201, 213, 252, 
256, 370, 404 

Brabant, 39, 85, 93, 109, 149, 181, 
184, 185, 186, 246, 261, 292, 293, 
294, 295, 296, 299, 300, 320 

Branden F. Jos. van den, 13 
Branden, F. Jos. van den, 12 
Breda, 161, 184 

Brederode, 69, 119, 126, 138 
Bremen, 314, 323 
Brentano, Clemens, 28, 37 
Breslau (Wroclaw), 285 
Brinkman, Herman, 23 
British Museum, Londen, 329 
Broeder Gheraert, 269 
Broekhuizen, Johan van, 150 
Brom, Gerard, 20 
Brugge, 110, 144, 367 
Brunswijk, 9 
Brussel, 39, 47, 82, 180, 184, 185, 187, 

193, 250, 251, 258, 299, 300, 314, 
330, 347, 348, 366, 408 

Buc, Liederick, 185 
Buchelius, Arnoldus, 42, 49, 125 
Buck, Hendrik de, 19, 53 
Buijnsters, P.J. (Piet), 64 
Buitenzorg, 330 
Burgers, Jan, 42, 66 
Burgh, Jacob vander, 138, 139, 142, 

144, 149, 375 
Burgh, Lambert vander, 119 
Burke, Peter, 56 
Burman, Hendrik, 70 
Caesar, Gaius Julius, 85, 107, 146, 167 
Campbell, Marinus F.A.G., 328 
Carbasius Cz N., 307 
Carton, C., 337 
Casaubon, Isaac, 70 
Castro, Joannis de, 70 
Cato, M., 333 
Cats, Jacob, 40, 139, 140, 141, 145, 

149, 160, 225, 250, 283, 289, 290, 
302, 314, 389 

Catullus, 102 
Centen, Sebastiaan, 127 
Chatterton, Thomas, 16 
Cicero, M.T., 47, 213 
Clarisse, Joannes, 236, 260, 268, 269, 

270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 
297, 298, 301, 312, 313, 326, 328, 
329, 339, 343, 374, 379, 382, 384, 
393, 411, 413 

Clerc, Nicolaas de, 240, 320 
Clignett, Jacob Arnold, 53, 158, 159, 

173, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 

 



REGISTER VAN NAMEN 463

226, 227, 229, 231, 232, 233, 236, 
238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 
248, 252, 253, 257, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 
272, 276, 277, 280, 284, 288, 297, 
299, 312, 314, 315, 316, 318, 324, 
325, 339, 340, 345, 359, 364, 365, 
381, 383, 385, 394, 404, 408, 412 

Clouwet, Jan Baptist en M., 144, 145 
Collegium poeticum, 102, 103, 125, 

130, 404 
Comburg (Baden-Württemberg), 243, 

279, 285, 321, 322, 323, 333, 335 
Commissie Rerum Belgicarum 

scriptores, Den Haag, 242, 246, 247, 
249, 258, 292, 295, 353, 408 

Commission royale d’histoire, Brussel, 
249, 251, 258, 295, 305, 336, 338, 
353, 371, 408 

Conring, Hermann, 71 
Conscience, Hendrik, 32, 182, 371 
Coppens, Bernard (Judocus 

Bottelgier), 183, 184 
Corput, Johan van den (Rienk 

Fresinga), 75 
Cosijn, P.J., 388 
Coster, Laurens Jz., 139, 328 
Culemborg, 69 
Damhoudere, Joos de, 135 
Damme, 260, 263, 265, 266, 367, 369, 

394, 404, 412 
Dante, Alighieri, 27, 52, 139 
Darnton, Robert, 182 
Daston, Lorraine, 65, 77 
David, Jan Baptist, 296, 330, 337, 348, 

351, 371, 378, 394 
Dekker, Kees, 42 
Delft, 63, 102, 151 
Den Briel, 222 
Den Haag, 17, 31, 102, 103, 119, 140, 

151, 187, 221, 238, 246, 258, 277, 
287, 291, 295, 307, 313, 314, 322, 
326, 328, 333, 376, 398, 399, 408 

Den Helder, 397 
Denemarken, 112, 167 
Deprez, Ada, 20 
Deventer, 67, 75, 127, 226, 236, 350, 

351 
Deyster, Jan vander, 143 
Dieregodgaf, Seger, 325 

Diericx, Charles-Louis, 184 
Dirk I, graaf van Holland, 68, 82 
Does, Frans Pietersz. de, 211, 212, 

216, 261, 266, 276 
Donne, John, 139 
Doorn, 268 
Doornik, 223 
Dordrecht, 112, 116, 120, 121, 137 
Dousa (Pater), Janus (Jan van der 

Does), 11, 17, 42, 59, 64, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 108, 114, 
124, 125, 129, 134, 135, 137, 153, 
158, 159, 165, 173, 193, 204, 206, 
207, 221, 225, 253, 403, 405, 407 

Dousa, Janus junior (Jan van der 
Does), 102, 225 

Dozy, R.P.A., 328 
Drenthe, 70, 76 
Dresden, 320, 322 
du Cange, Charles du Fresne, 209 
Duitse Orde, 69 
Duitsland, 11, 22, 23, 27, 28, 36, 52, 

76, 103, 152, 154, 167, 182, 183, 
190, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 
204, 205, 207, 216, 221, 224, 226, 
232, 233, 239, 240, 241, 248, 251, 
252, 257, 260, 273, 277, 278, 279, 
280, 281, 283, 284, 285, 288, 294, 
296, 298, 299, 301, 306, 313, 315, 
316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 
324, 329, 334, 335, 336, 338, 341, 
343, 344, 345, 348, 351, 352, 353, 
354, 358, 359, 363, 366, 369, 370, 
371, 372, 376, 378, 379, 380, 381, 
382, 384, 385, 392, 393, 397, 404, 
406, 407, 409, 413 

Dullaert, Heijmen, 150 
Dumbar, Gerhard (Gerardus), 67, 68, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
82, 85, 92, 93, 95, 127, 226, 308 

Dumbar, Gerhard, jun., 226, 242 
Dumbeck, François-Joseph, 236 
Dürer, Albrecht, 376 
Duurstede, 348 
Duvenvoorde, Johan van, 112 
Duym, Jacob, 166 
Dynter, Edmond van, 120 
Edelman, Jacob Marchant, 120 
Eduard, 294 
Eeklo, 249 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 464 

Egmond, 61, 62, 68, 69, 72, 79, 81, 82, 
85, 87, 92, 113, 119 

Egmond, graaf van, 113 
Einhardt, 337 
Elias, Hendrik, 187 
Elisabeth I, koningin van Engeland, 

102 
Elnon, 223 
Emmius, Ubbo, 48, 70, 165, 180 
Endlicher, Stephan, 193 
Engeland, 9, 10, 11, 16, 25, 36, 37, 38, 

47, 58, 59, 65, 82, 102, 112, 140, 
167, 181, 189, 295, 328, 329 

Enkhuizen, 268 
Ennius, Quintus, 136 
Epkema, Ecco, 241 
Erasmus, Desiderius, 45, 111, 137, 

289, 416 
Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience, Antwerpen, 81, 84, 172, 
300 

Esopet, 204, 227, 231, 240 
Fauriel, Claude, 28 
Feith, Rhijnvis, 31, 225, 231, 250, 268 
Ferguut, 251, 254, 274, 313, 315, 316, 

317, 318, 342, 343, 344, 364, 365 
Filips II, koning van Spanje, 112, 187 
Fingal, 9, 30, 36, 38, 58, 59 
Floris ende Blancefloer, 195, 274, 332 
Floris V, graaf van Holland, 158, 170, 

171, 172, 193, 194, 253 
Focquenbroch, Willem Godschalck 

van, 133, 141, 142, 143, 146, 147, 
160, 375 

Foppens, Jan Frans, 39, 263 
Foucault, Michel, 27, 115 
Franeker, 42, 48, 76, 154, 232, 236 
Frankfurt, 320, 371 
Frankrijk, 23, 25, 26, 29, 30, 46, 47, 

56, 65, 69, 76, 81, 82, 86, 102, 120, 
140, 143, 149, 152, 167, 169, 181, 
188, 189, 198, 216, 224, 227, 231, 
240, 245, 257, 283, 284, 295, 317, 
339, 344, 345, 354, 395, 406 

Frederik Hendrik, 149, 164, 322 
Frederiks, J.G., 12, 13 
Fresinga, Rienk (Johan van den 

Corput), 70, 75, 76 

Friesland, 42, 48, 49, 55, 68, 69, 70, 
71, 76, 120, 125, 136, 167, 175, 180, 
229, 241, 397, 415 

Frijhoff, Willem, 25 
Fritzsche, Peter, 25, 179 
Froissart, Jean, 120 
Fruin, Robert, 396 
Fruytiers, Jan, 126 
Geary, Patrick, 25 
Geel, Jacob, 311, 330 
Gelderland, 70, 251, 277, 293 
Gellner, Ernst, 25 
Genette, Gérard, 11, 14, 115 
Gent, 106, 158, 181, 183, 184, 187, 

203, 236, 246, 250, 251, 337, 366 
Gerritsen, Willem Pieter, 19 
Gerth van Wijk, J.A., 348 
Gervinus, Georg Gottfried, 343 
Ghelen, Jan van, 109, 185 
Giessen, 320, 321, 323, 325, 333 
Ginzburg, Carlo, 14 
Gorinchem, 119 
Göttingen, 47, 320, 330 
Gouda, 120, 125, 166, 167, 222, 308 
Gouthoeven, Wouter van, 100, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 127, 129, 133, 153, 165, 173 

Graaf, Reinier jun. de (Klaas Kolijn), 
63, 66, 67, 68, 77, 87, 94, 200 

Grafton, Anthony, 43, 44, 45, 46, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 68, 
175, 179, 301, 403, 412, 413, 414, 
415 

Gräter, Friedrich David, 278, 279, 285 
Grave en Cuijk, 127 
Grimm, Jacob, 22, 27, 52, 55, 193, 

194, 206, 207, 227, 232, 233, 236, 
240, 241, 243, 255, 256, 257, 258, 
259, 269, 271, 272, 278, 279, 282, 
285, 286, 292, 296, 299, 306, 310, 
323, 324, 330, 332, 335, 342, 343, 
348, 363, 371, 387, 389, 397, 406 

Groen van Prinsterer, Guillaume, 371, 
391 

Groningen, 42, 48, 53, 64, 69, 70, 76, 
247, 251, 344, 349, 350, 371 

Gronovius, Abraham, 82 
Groot, de (Michiel, Gijsbert, Gerrit, 

Jan), 141, 143, 144, 146, 154 

 



REGISTER VAN NAMEN 465

Groot, de (Michiel, Gijsbert, Gerrit, 
Jan, weduwen en erven), 141 

Groot-Nederland, 205, 229, 348, 406 
Grotius (Hugo de Groot), 48, 70, 84, 

86, 150, 322, 338 
Gruterus, Janus, 166 
Guicciardini, Lodovico, 119 
Haarlem, 69, 81, 170 
Haarlemse Karmeliet, 81 
Haes, Frans de, 145 
Haitsma Mulier, E.O.G., 83 
Halbertsma, Joast Hiddes, 219, 236, 

330, 340, 347, 351, 359, 365, 371 
Hamburg, 328 
Hannover, 320 
Harderwijk, 74, 221, 268 
Hardouin, Jean, 47, 59 
Hasselt, 127, 236 
Hasselt, Gerard van, 236, 275 
Hasselt, Willem J.C. van, 250, 375 
Haug, Johan Ch. F., 236 
Haupt, Mauritz, 193 
Hecker, W., 338, 375 
Heda, Willem, 74, 81, 119, 125 
Heelu, Jan van (Jan van Leeuwe), 157, 

246, 249, 250, 254, 292, 293, 295, 
296, 299, 300, 305, 306, 307, 308, 
309, 310, 318, 319, 320, 336, 352, 
360 

Heinsius, Daniel, 48, 139, 165 
Hellwald, Ferdinand von, 359 
Helmers, Jan Frederik, 31, 32, 34, 182 
Hemiksem, 245, 248 
Hemsterhuis, Tiberius, 154, 155, 156, 

157, 349 
Henschenius, Godefridus, 41 
Herder, Johann Gottfried von, 28, 196, 

197, 198 
Herten, Bart van der, 188 
Heyst, Wouter van, 154 
Hildebrand (Nicolaas Beets), 57, 390 
Hildegaersberch, Willem van, 225, 

226, 238, 248, 253, 328 
Hildegarde van Bingen, 187, 188, 189, 

190, 295, 360, 361, 397 
Hinlópen, Nicolaas, 156, 157 
Hobsbawm, Eric, 26 
Hoekstra, Albert ten Broeke, 236 
Hoeufft, Jacob Hendrik, 236 

Hoffmann von Fallersleben, August 
Heinrich, 22, 182, 183, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 201, 202, 204, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 269, 272, 276, 277, 278, 280, 
281, 283, 285, 291, 292, 296, 298, 
299, 301, 306, 307, 308, 312, 313, 
321, 322, 323, 324, 331, 332, 333, 
334, 335, 342, 344, 346, 348, 351, 
352, 354, 363, 389, 397, 404, 406, 
407, 409, 412, 415 

Holland, 11, 31, 34, 37, 42, 49, 58, 59, 
61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 
77, 78, 81, 85, 86, 100, 102, 103, 
111, 112, 113, 119, 122, 123, 124, 
125, 129, 134, 136, 137, 139, 140, 
150, 151, 152, 153, 157, 158, 161, 
162, 166, 168, 170, 172, 180, 201, 
225, 231, 234, 239, 240, 241, 244, 
250, 253, 359, 375, 391, 392, 397, 
398, 404 

Hollant, Hendrik van, 119, 222 
Holtrop, Johannes Willem, 307, 311, 

325 
Homerus, 27, 47 
Hooft, Daniel, 241 
Hooft, Pieter Corneliszoon, 22, 76, 

133, 138, 139, 141, 144, 145, 149, 
150, 156, 160, 165, 206, 213, 241, 
288, 290, 314, 322, 327, 338, 340, 
375, 389, 390 

Hoogstraten, David van, 87, 148, 150, 
151, 152, 157, 173, 195, 197, 217, 
237, 289, 375, 389, 408 

Hoop Scheffer, Jacob Gijsbert de, 326, 
327 

Hoorn, 127, 327 
Horatius, 47, 102, 226 
Hortensius, Lambertus, 126 
Hout, Jan van, 102, 103, 104, 125, 129, 

130, 131, 134, 404 
Hroch, Miroslav, 25 
Hulthem, Karel van, 236, 248, 325 
Huydecoper, Balthasar, 63, 64, 66, 87, 

90, 92, 93, 95, 135, 138, 146, 148, 
156, 157, 158, 159, 165, 173, 193, 
204, 206, 207, 209, 211, 216, 217, 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 466 

222, 223, 239, 253, 269, 272, 274, 
281, 289, 291, 293, 295, 307, 308, 
316, 317, 324, 326, 345, 358, 359, 
365, 375, 389, 404, 408, 411 

Huygens, Christiaan, 376 
Huygens, Constantijn, 70, 225, 242, 

314, 338, 376, 389, 390 
Ierland, 10, 11, 16, 23, 24, 28, 31, 35, 

36 
Immerzeel, Johannes, 230, 231, 244, 

245 
Institut française, 330 
Jager, Arie de, 195 
Jan I, hertog van Brabant, 109, 292, 

293, 294, 295, 299, 300 
Japicx, Gysbert, 241 
Jena, 320, 321, 322 
Johnson, Samuel, 36, 59 
Jonckbloet, Willem Jozef Andreas, 20, 

21, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 
341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 
349, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 
359, 360, 363, 364, 365, 366, 367, 
369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 
378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 
386, 389, 390, 391, 394, 395, 398, 
399, 400, 404, 406, 409, 410, 412, 
414, 415 

Jonge, Johannes Cornelis de, 64, 236 
Jorink, Eric, 416 
Jozef II, keizer van het Heilige 

Roomse Rijk, 181 
Jubinal, Achille, 345 
Junius, Hadrianus, 119 
Kampen, Nicolaas Godfried van, 236 
Karajan, Theodor von, 320, 336 
Karel de Grote, 30, 71, 193, 194, 222, 

239, 249, 254, 283, 320, 321, 325, 
332, 333, 337, 351, 405 

Karel ende Elegast, 30, 193, 194, 222, 
239, 249, 351, 405 

Karel V, keizer van het Heilige 
Roomse Rijk, 185, 248, 299, 300 

Karlsruhe, 320, 321 
Karsten, Gert, 20 
Kassel, 246, 285, 320 

Kasteele, Pieter Leonard van de, 31 
Kate, Lambert ten, 40, 154, 155, 349 
Kausler, Eduard von, 321, 322, 333, 

335 
Keersmaeker, Jacob de, 110 
Keizerlijke en Koninklijke 

Hofbibliotheek, Wenen, 320 
Kemper, Jan Melchior, 236 
Ketelaar, F.C.J., 38 
Kiliaan, Cornelis, 38, 75, 85, 88, 194, 

195, 209, 275 
Kinker, Johannes, 236 
Klerk uit de Lage Landen bij de Zee, 

81, 85, 125, 377 
Klerk, Jan de (Jan van Boendale), 246, 

329 
Kluit, Adriaan, 94, 128, 150 
Kneppelhout, Johannes, 312 
Kolijn, Klaas (Reinier jun. de Graaf), 

37, 38, 42, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 127, 
128, 156, 158, 159, 170, 174, 175, 
182, 183, 199, 200, 201, 203, 205, 
211, 212, 213, 226, 262, 264, 276, 
284, 286, 288, 291, 358, 380, 392, 
393, 396, 398, 403, 411, 416 

Koninklijk Instituut, Tweede Klasse, 
Amsterdam, 17, 205, 219, 221, 230, 
231, 236, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 250, 257, 258, 260, 277, 
278, 284, 285, 287, 288, 298, 319, 
322, 323, 330, 338, 339, 340, 341, 
349, 350, 353, 357, 359, 364, 365, 
366, 373, 374, 375, 393, 408, 412 

Koninklijke Bibliotheek 
(Bourgondische Bibliotheek), 
Brussel, 299 

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 
238, 239, 277, 287, 307, 308, 310, 
311, 313, 325, 328, 330, 333, 335, 
343, 398, 399 

Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen, 381, 416 

Koselleck, Reinhart, 26, 179, 180 
Kossmann, E.H., 186 
Kotzebue, August von, 288 

 



REGISTER VAN NAMEN 467

Kroon, Anthonie Willem, 305, 307, 
308, 309, 310, 311, 312, 318, 331, 
372, 376 

L.C., 110 
La Fontaine, Jean de, 28, 227 
Laan, Nico, 20 
Lachmann, Karl, 384 
Laet, Hans de, 135, 136 
Laet, Johannes de, 42, 415 
Lancelot, 239, 335, 344, 345, 405 
Langereis, Sandra, 42, 49, 57, 167, 168 
Lantin de Damerey, Jean-Baptiste, 216 
Le Long, Isaac, 143, 152, 153, 158, 

194, 203, 209, 261, 262, 266, 318, 
319, 327, 329, 347, 359 

Leeghwater, Jan Adriaensz., 250, 375 
Leendertz. Wz., Pieter, 326, 327, 332 
Leerssen, J.Th. (Joep), 18, 21, 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 35, 43, 49, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 58, 61, 175, 179, 182, 
198, 207, 256, 301, 302, 358, 403, 
412, 414, 415 

Leeuwe, Jan van (Jan van Heelu), 292 
Leiden, 12, 16, 17, 20, 38, 42, 43, 44, 

46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 
61, 64, 67, 78, 82, 89, 90, 93, 96, 
100, 101, 102, 103, 104, 112, 119, 
122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 
134, 135, 136, 137, 143, 146, 147, 
148, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 
161, 165, 166, 168, 173, 175, 180, 
192, 199, 201, 203, 206, 208, 210, 
211, 213, 218, 219, 222, 225, 226, 
233, 235, 238, 239, 241, 242, 244, 
245, 246, 247, 250, 251, 252, 257, 
259, 260, 261, 265, 268, 269, 273, 
274, 276, 277, 284, 297, 298, 301, 
307, 311, 313, 314, 318, 322, 325, 
326, 328, 329, 330, 338, 339, 343, 
347, 349, 350, 353, 359, 362, 366, 
375, 385, 386, 387, 389, 391, 395, 
403, 404, 405, 408, 409, 411, 413, 
415 

Leipzig, 320 
Lelyveld, Frans van, 93, 157, 293, 307, 

308 
Lenglet du Fresnoy, Nicolas, 216 
Lennep, David Jacob van, 219, 244, 

319, 340, 350, 359, 364 

Lennep, Jacob van, 219, 319, 339, 340, 
350, 359, 364, 390, 395 

Lennep, Johannes Daniel van, 155 
Leopold II, keizer van het Heilige 

Roomse Rijk, 181, 184, 185, 187 
Lernout, Geert, 18 
Lettenhove, Joseph Kervyn de, 371 
Leuven, 54, 78, 85, 102, 103, 109, 249, 

251, 263, 371 
Leydis, Johannes a, 69, 74, 81, 85 
Lieburg, M.J. van, 63 
Lier, 102, 294 
Limburg, 22, 55, 207, 293 
Lingen, 70, 76 
Lipsius, Justus, 38, 48, 50, 51, 54, 70, 

102, 103, 125, 129, 130, 131, 134, 
135, 175, 370, 403, 414 

Lisch, G.C.F., 328 
Literarischer Verein zur Herausgabe 

älterer Druck- und Handschriften, 
330 

Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, 
189 

Lodewijk XV, koning van Frankrijk, 
189 

Loe, Hendrik van, 135 
Lois, Jacob, 126 
Londen, 9, 47, 329 
Loon, Gerard van, 77, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 
93, 95, 174, 175, 183, 199, 212 

Loon, graafschap, 127 
Lorris, Guillaume de, 216 
Lorsch, 329 
Louvrex, Matthias Guillaume de, 39 
Lucianus, 141 
Ludwigslied, 223 
Luik, 39, 103, 130, 236, 366 
Lukács, György, 25 
Lulofs, Barthold Hendrik, 236, 330, 

344, 346, 350, 371 
Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde te Leiden, 12, 17, 63, 
66, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 156, 
157, 158, 159, 193, 201, 203, 204, 
205, 206, 213, 218, 219, 220, 222, 
226, 236, 238, 239, 241, 242, 243, 
244, 246, 247, 250, 251, 257, 260, 
268, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 
278, 288, 297, 298, 301, 305, 307, 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 468 

312, 313, 314, 318, 322, 325, 327, 
330, 338, 339, 340, 343, 348, 349, 
350, 353, 357, 359, 362, 366, 371, 
373, 374, 387, 408, 411 

Mabillon, Jean de, 46, 223 
Macpherson, Thomas, 9, 10, 11, 16, 

24, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 43, 
51, 55, 58, 180 

Maerlant, Jacob van, 11, 53, 154, 158, 
159, 173, 188, 201, 203, 205, 206, 
207, 209, 210, 212, 213, 217, 218, 
219, 222, 225, 226, 227, 231, 237, 
238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 
257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 268, 269, 270, 277, 280, 285, 
288, 297, 299, 306, 307, 313, 318, 
320, 322, 324, 325, 328, 331, 332, 
335, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 
351, 353, 357, 358, 359, 360, 361, 
362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 
370, 372, 375, 378, 380, 381, 382, 
383, 385, 387, 389, 392, 394, 395, 
398, 404, 408, 411, 412 

Maetschappy der Vlaemsche 
bibliophilen, Gent, 312, 337, 338, 
375, 393, 394, 395, 396, 409 

Manheer, Gerrit, 127 
Mantelius, Johannes, 127 
Mariengard, 69 
Marot, Clément, 139 
Martiael, 104 
Massmann, Hans Ferdinand, 325, 329 
Mathijsen, Marita, 10, 14, 20, 23, 38 
Matthaeus, Antonius, 67, 68, 69, 70, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 87, 
93, 95, 128, 308 

Maurits van Nassau, 50, 112, 164 
Mechelen, 119, 136, 248 
Mecklenburg, 328 
Meerbeeck, Adriaan van, 76 
Meerhout, Pieter, 81, 85 
Meibom, Heinrich, 71 
Meijer, Gerrit Johan, 85, 251, 316 
Merula, Paullus, 125, 135, 136, 137, 

166, 239, 375, 391, 403 
Meteren, Emanuel van, 322 
Meung, Jean de, 216 
Meursius, Johannes, 70 
Meusenbroeck, Adriaen van, 120, 121 

Meyer, Livinus de, 247 
Meyerus, Jacobus (Jacob de Meyere), 

119, 325 
Middeleeuwen, 12, 16, 17, 34, 46, 49, 

73, 74, 77, 95, 100, 104, 123, 126, 
133, 140, 157, 159, 166, 167, 169, 
170, 171, 173, 191, 192, 193, 194, 
196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 
205, 206, 212, 217, 220, 221, 222, 
226, 227, 229, 232, 240, 241, 242, 
243, 244, 248, 250,�252, 253, 256, 
257, 292, 294, 295, 297, 306, 309, 
313, 314, 315, 319, 322, 324, 325, 
326, 332, 343, 344, 346, 353, 357, 
360, 363, 370, 372, 389, 396, 397, 
398, 400, 403, 404, 405, 407, 414 

Middelnederlands, 23, 53, 64, 92, 182, 
188, 193, 195, 199, 200, 204, 209, 
220, 227, 257, 277, 284, 315, 327, 
330, 335, 339, 346, 348, 349, 353, 
371, 376, 387, 396, 405 

Mieris, Frans (de Jongere) van, 64, 82, 
83, 125, 128, 165, 168, 169, 171, 
209, 290, 291, 308, 369, 377 

Milton, John, 288 
Minima Crescunt, 274 
Mireaus, Aubertus, 39 
Molière, 141 
Momigliano, Arnaldo, 43, 46, 56, 413 
Mone, Franz Joseph, 193, 249, 251, 

313, 321, 322, 323, 330, 336, 363, 
369 

Monstrelet, Enguerrand de, 120 
Montaigne, Michel de, 51 
Monumenta Germaniae Historica, 371, 

378 
Monumenta Literaria Neerlandica, 416 
Müller, Wilhelm, 195 
Multatuli (Edward Douwes Dekker), 

417 
München, 320 
Munster, 69, 74 
Munsterbilzen, 130 
Nagge, Willem, 70 
Napoleon Bonaparte, 17, 25, 29, 52, 

55, 179, 180, 189, 227, 228, 301 
Napoleon III, keizer van Frankrijk, 395 
Nationaal Archief (Algemeen 

Rijksarchief), Den Haag, 225, 305, 
371 

 



REGISTER VAN NAMEN 469

Nederlandse Centrale Catalogus, 13 
Nietzsche, Friedrich, 57 
Nijmegen, 127, 137 
Noordegraaf, Jan, 40, 154, 158 
Noordelijke Nederlanden, 11, 34, 70, 

102, 110, 126, 186, 220, 230, 232, 
236, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 
284, 288, 307, 312, 314, 335, 394, 
409 

Noordwijk, 101, 168 
Noot, Hendrik Van der, 187 
Nora, Pierre, 26 
Noydekijn, 240 
Oldenbarnevelt, Johan van, 112 
Ommelanden, 70, 76 
Oostenrijk, 34, 39, 163, 181, 185, 186, 

227 
Oostrom, Frits van, 19, 359 
Orts, Augustijn, 375 
Ossian, 9, 11, 12, 16, 18, 24, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 43, 46, 
47, 49, 51, 58, 59, 61, 62, 108, 175, 
215, 302 

Otterspeer, Willem, 58 
Oudaan, Joachim, 150 
Oudnederfrankisch, 130, 131 
Oud-Nederlands, 137, 197, 198, 200 
Overijssel, 70, 71, 76, 226, 242 
Ovidius Naso, Publius, 150, 157, 283, 

302 
Oxford, 329 
Paludanus, Bernardus, 415 
Papebrochius, Daniel, 41 
Paquot, Jean-Noël, 209, 263, 264, 266 
Parijs, 28, 47, 82, 217, 227, 228, 317, 

330, 345 
Paringet, Diederik, 127 
Pars, Adriaan, 72 
Pauwels, Jan, 187, 189 
Peerlkamp, Petrus Hofman, 225 
Penninc, 333 
Percy, Thomas, 9, 10, 11, 16 
Perizonius, Jacobus, 48 
Petit, Louis D., 12, 13 
Petrarca, Francesco, 139 
Petrus, Suffridus, 48 
Plantijn, Christoffel, 88, 103, 195 
Plautus, 102 
Plinius, 47, 85, 415 
Pontanus, Johannes Isacius, 70, 75 

Poot, Hubert Korneliszoon, 151, 242, 
290 

Pope, Alexander, 9 
Pot, Willem van der, 274 
Potter, Dirc, 332 
Prins, Johannes, 126 
Procurator, Willem, 81 
Racine, Jean, 146 
Ram, Pierre François Xavier de, 313 
Ranke, Leopold von, 27, 371 
Raoul, Louis-Vincent, 246 
Reessen, Alida, 145 
Reiffenberg, Frédéric A. de, 246 
Reigersbergen, Johan, 125 
Reinaert, 21, 28, 55, 207, 222, 227, 

249, 254, 278, 279, 285, 313, 337, 
344, 351, 358, 384 

Reuvens, Carl, 247 
Reyn liefd’betoont, 123 
Richelieu, kardinaal de, 149 
Rigney, Ann, 19, 25 
Rijnsburg, 72 
Robyns, Laurentius, 127 
Roelandslied, 30, 52, 167, 194 
Roelevink, Joke, 38 
Roman de la Rose, 216, 227, 245, 246, 

252, 254, 257, 284, 285, 287 
Rommel, Nicolaas, 264 
Ronsard, Pierre de, 139 
Rose, Die (Roman de la Rose), 245, 

246, 252, 284, 285, 287 
Rosseels, Emmanuel, 339 
Rostock, 328 
Rotterdam, 62, 84, 126, 208, 230, 289, 

416 
Roulan, Jan, 199 
Rowley, Thomas, 16 
Rubens, Pieter Paul, 33 
Rutten, Gijsbert, 40, 150 
Ruusbroec, Jan van, 110, 328 
Rymer, Thomas, 47 
Sainte Palaye, Jean-Baptiste de la 

Curne de, 317, 344 
Saint-Genois, Jules de, 337 
Sallustius Crispus, Gaius, 102 
Saluste, Guillaume de, 143 
Sas, N.C.F. (Niek) van, 179 
Scaliger, Josephus Justus, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 51, 53, 135, 165, 166, 
175, 180, 205, 403, 415, 417 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 470 

Schelling, Pieter vander, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 89, 91, 94, 128, 183, 291, 
408 

Scheltema, Jacobus, 236 
Schermer, Lukas, 151 
Scheveningen, 140, 338 
Schiedam, 268 
Schilter, Johann, 223 
Schinkel, Adriaan David, 291, 376, 

377, 378, 399, 400 
Schipper, Jan Jacobsz., 140, 141, 149 
Schola Hemsterhusiana, 40, 148, 152, 

154, 155, 156, 180, 208, 220, 318 
Schotel, Gilles D.J., 250, 291 
Schotland, 9, 10, 11, 16, 25, 29, 32, 55, 

58, 59, 167, 180 
Schrant, Johannes Matthias, 236, 251 
Schryver, Reginald De, 41, 42 
Schueren, Gerard van der, 226 
Schultens, Jan Jakob, 155, 274 
Schwerin, 328 
Scott, Walter, 57 
Scriverius, Petrus, 42, 48, 49, 64, 70, 

75, 92, 122, 125, 126, 135, 137, 138, 
146, 151, 158, 165, 166, 167, 168, 
171, 173, 194, 205, 235, 239, 252, 
254, 265, 290, 308, 369, 377, 404 

Seneca, 103 
Serrure, Constant Philip, 314, 325, 

330, 337, 351, 393, 394 
Severinus, Adrianus, 126 
Shakespeare, William, 9, 36 
Shapin, Steven, 65, 77 
Short Title Catalogue Netherlands, 13 
Short Title Catalogue Vlaanderen, 13 
Siegenbeek, Matthijs, 20, 193, 236, 

251, 253, 281, 314, 319, 330, 339, 
350, 375, 389 

Simons, Adam, 199, 236, 241 
Sint-Bernardus, abdij (Hemiksem), 245 
Sint-Truiden, 316, 336 
Sleidanus, Johannes, 74, 76 
Sluiter, Willem, 141, 338 
Sluys, Willem van der, 126 
Smallegange, Mattheus, 209, 262 
Smedt, Marcel De, 20, 21 
Smet, Andries de, 185 
Smids, Ludolf, 146, 147 
Snellaert, Ferdinand Augustijn, 192, 

197, 199, 337, 366, 394 

Society of Antiquaries, Londen, 47, 94 
Spanje, 17, 63, 86, 102, 112, 113, 149, 

164, 167, 224, 225, 405 
Spex, Jacob, 151 
Spiegel historiael, 11, 53, 120, 126, 

144, 152, 153, 158, 159, 173, 188, 
194, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 
209, 211, 212, 214, 217, 219, 220, 
221, 226, 227, 240, 244, 245, 247, 
248, 252, 253, 260, 261, 269, 271, 
276, 288, 297, 314, 318, 327, 328, 
329, 338, 340, 341, 344, 350, 351, 
357, 358, 359, 360, 364, 365, 366, 
367, 369, 370, 375, 379, 381, 382, 
383, 384, 385, 387, 388, 390, 394, 
395, 404, 408 

Spiegel, Hendrik Laurensz, 11, 100, 
101, 104, 105, 106, 108, 119, 124, 
125, 129, 131, 137, 139, 151, 158, 
159, 166, 173, 193, 206, 207, 221, 
253, 322, 404, 405, 407 

Staring, Anthonie, 251 
Steenwinkel, Jan, 53, 158, 159, 173, 

203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 
229, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 
252, 253, 257, 259, 260, 261, 262, 
263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 
276, 277, 280, 284, 288, 297, 299, 
318, 325, 339, 340, 359, 364, 365, 
383, 385, 394, 404, 408, 412 

Stoke, Melis, 11, 42, 49, 62, 66, 67, 
68, 81, 85, 86, 88, 90, 92, 96, 99, 
100, 101, 103, 104, 105, 108, 119, 
122, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 
135, 148, 151, 153, 158, 159, 165, 
166, 170, 171, 172, 173, 174, 193, 
201, 204, 206, 207, 209, 212, 216, 
239, 240, 252, 253,�254, 269, 270, 
297, 299, 311, 312, 316, 322, 327, 
344, 358, 369, 375, 382, 404, 405, 
411 

Strabo, 79 
Stuttgart, 320, 321, 330 
Suetonius, 103 
Swinderen, Theodorus van, 247 
Tacitus, 69, 71, 74, 79, 85, 103, 123, 

130, 338 
Texel, 156, 206 

 



REGISTER VAN NAMEN 471

Thiesse, Anne-Marie, 26, 182 
Tibullus, 102 
Tideman, Jan, 326, 327, 331, 332, 335, 

341, 378, 392 
Tilmans, Karin, 117 
Tollebeek, Jo, 19, 58 
Tollens, Hendrik, 231, 288 
Tollius, Herman, 155, 156 
Tsestich, Antoon van (’t Sestich), 136, 

375 
Tübingen, 320, 330 
Tydeman, Hendrik Willem, 55, 192, 

232, 236, 243, 258, 277, 282 
Tydeman, Meinard, 236 
Uilenspiegel, Tijl, 263, 264 
Universiteitsbibliotheek Leiden, 42, 

82, 102, 137, 210, 311, 329, 330 
Utenbroeke, Philip, 359 
Utrecht, 69, 70, 74, 102, 119, 128, 135, 

187, 199, 226, 251, 268, 313, 326, 
327, 350, 377, 378 

Vaernewyck, Marcus van, 106, 107, 
108, 109, 114, 256 

Valckenaer, Lodewijk Caspar, 349 
Valenciennes, 223 
Valkenaer, Lodewijk Caspar, 155 
Valla, Lorentius, 46 
Veer, Ellert de, 111, 112, 113, 116, 

118, 121 
Vega, Lope de, 141 
Veldener, Jan, 125, 165, 166 
Velius, Theodorus, 127 
Velsen, Gerard van, 172, 194 
Velthem, Lodewijk van, 85, 120, 126, 

144, 152, 153, 158, 170, 188, 189, 
194, 201, 203, 252, 254, 318, 319, 
327, 329, 332, 351, 359, 360, 361, 
371, 376, 385, 388 

Verdam, Jakob, 349, 367, 394, 396 
Vereeniging ter bevordering der oude 

Nederlandsche letterkunde, 312, 
326, 328, 330, 331, 332, 333, 335, 
338, 339, 341, 342, 346, 349, 350, 
353, 354, 369, 370, 374, 375, 376, 
377, 378, 379, 384, 392, 393, 394, 
395, 409 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 
204, 225, 227, 228, 236, 242, 257, 
284, 292, 295, 406 

Verenigde Provinciën, 41, 186, 205, 
301, 413 

Vergilius, 47, 141 
Verhaghen, Peeter, 112, 116 
Vermeulen, Pieter Jacobus, 326, 332, 

376, 378 
Verschaffel, Tom, 39, 40, 126 
Vervier, Jean-Baptiste, 184 
Verwijs, Eelco, 11, 287, 349, 351, 358, 

359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 
367, 368, 369, 379, 380, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 394, 396, 397 

Vico, Giambattista, 52 
Vier Heemskinderen, 167, 194, 233, 

254, 281, 283, 302 
Vincent van Beauvais (Vincentius), 

209, 340 
Vis, Georges, 20 
Visscher, Anna Roemers, 145, 376, 

377 
Visscher, Lodewijk Gerard, 20, 236, 

251, 254, 307, 313, 315, 316, 317, 
330, 341, 342, 364, 378 

Visscher, Roemer, 104 
Visser, Jacob, 210, 262, 265 
Vlaanderen, 13, 20, 21, 22, 32, 34, 39, 

53, 107, 135, 149, 152, 184, 185, 
187, 198, 201, 207, 251, 312, 335, 
337, 338, 354, 362, 363, 370, 371, 
375, 398, 407 

Vlaming, Pieter, 21, 148, 150, 151, 
152, 173, 217, 237, 408 

Vloten, Johannes van, 377 
Vollenhove, Johannes, 288 
Voltaire, 27 
Vonck, Jan Frans, 187 
Vondel, Joost van den, 32, 40, 87, 89, 

93, 133, 139, 141, 143, 150, 157, 
158, 174, 197, 213, 230, 239, 289, 
339, 351, 389, 390, 394, 395, 396, 
398, 404, 412, 417 

Vos, Jan, 141 
Vossius, Gerardus Joannes, 70 
Vossius, Lambertus, 144, 145 
Vostaert, Pieter, 333 
Vries, Abraham de, 244, 328 
Vries, Jeronimo de, 230, 231, 244, 

284, 286, 338 
Vries, Matthias de, 11, 20, 21, 195, 

230, 236, 312, 314, 326, 328, 330, 

  



PAPIEREN MONUMENTEN 

 

472 

331, 332, 335, 338, 341, 342, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 
354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 
387, 388, 389, 390, 394, 395, 398, 
405, 406, 409, 410, 412 

Wachtendonckse Psalmen, 130, 131, 
134 

Wackernagel, Wilhelm, 195 
Wagenaar, Jan, 63, 64, 87, 88, 90, 91, 

92, 93, 94, 96, 156, 158, 170, 203, 
205, 209, 211, 222, 262, 264, 276, 
280, 393, 411 

Wassenaar, 119, 168 
Wassenbergh, Everwinus, 236 
Waszink, Jan, 38 
Water, Jona Willem te, 262, 278 
Waterbolk, Edzo, 42, 48, 64 
Weigand, Karl, 195 
Weiland, Petrus, 236 
Wenen, 225, 320, 325 
Werum, 69 
Westenberg, Johannes Ortwinus, 74 
Westendorp, Nicolas, 236, 247 
Wielant, Philip, 135, 136, 160, 375 
Wijk, 348 
Wijn, Hendrik van, 55, 94, 221, 222, 

225, 227, 232, 236, 238, 241, 247, 
253, 291, 292, 295, 305, 307, 308, 
309, 310, 311, 315, 316, 318, 319, 
328, 333, 345, 360, 372, 376, 408 

Willem I, koning der Nederlanden, 
225, 228, 229, 231, 305 

Willem II, koning der Nederlanden, 
345 

Willem, prins van Oranje, 32, 50, 164 

Willems, Jan Frans, 21, 33, 181, 183, 
188, 189, 190, 192, 193, 199, 200, 
201, 202, 204, 221, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 236, 238, 241, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 
252, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
277, 284, 285, 287, 292, 293, 294, 
295, 296, 298, 299, 300, 301, 305, 
306, 307, 308, 309, 310, 312, 314, 
318, 321, 324, 330, 336, 338, 341, 
343, 344, 346, 347, 351, 352, 354, 
360, 361, 366, 370, 393, 394, 397, 
398, 400, 406, 407, 408, 410, 412 

Willeran, 137 
Windesheim, 68 
Winkel, Lammert Allard te, 195, 348, 

371 
Winsemius, Pier, 76 
Wiselius, Samuel Iperusz., 285, 287 
Wiskerke, Evert, 40 
Witsen Geysbeek, Pieter Gerardus, 

260, 277, 288, 289, 290, 291, 297 
Witsen, Nicolaas, 75 
Wolf, Ferdinand, 193 
Woordt, Anthony van der, 289 
Woudsend, 326 
Xanten, 70 
Ypey, Adolphis, 236 
Zacher, J., 330 
Zeeland, 12, 102, 125, 136, 160, 161, 

162, 163, 197, 201, 209, 262 
Zographos (Frans van Mieris de 

Jongere), 169, 291 
Zorgvliet, 140 
Zuidelijke Nederlanden, 11, 34, 39, 40, 

41, 76, 110, 126, 144, 161, 180, 183, 
186, 201, 202, 204, 205, 229, 230, 
231, 232, 236, 248, 251, 258, 299, 
314, 366, 375, 409 



 

DANKWOORD 

Nu ik dit proefschrift afrond, kijk ik terug op een groot werk en veel treinsporen. Ik 
zie dat ik gelukkig niet alleen geweest ben. Velen verdienen een kort woord van dank. 

 In de eerste plaats dank ik mijn promotor Marita Mathijsen. Zij stelde meteen 
een vertrouwen in me dat niet anders kon zijn dan blind, liet me dit onderzoek op mijn 
eigen manier uitvoeren en bood me slaapplaats aan naast een pianola. Mocht dit 
werkstuk dat vertrouwen waard blijken, dan is dat door haar niet aflatende 
aansporingen, door haar liefde voor de negentiende eeuw, die ze gulhartig 
rondspreidt, en door bezorgdheid op – dat begrijp ik nu – de juiste momenten.  

 Ook mijn co-promotor Annemarie Kets dank ik. Met haar nauwgezette 
aandacht voor de onderzoekspaden die ik insloeg, voor de vorderingen van dit 
proefschrift, maar ook voor mijn welbevinden, zorgde ze ervoor dat ik me niet alleen 
in een nieuw land welkom voelde, maar ook in de wereld van tekstediteurs.  

 Tegelijk vergat ik niet waar ik vandaan kwam en de lessen van twee Leuvense 
leermeesters in de geschiedenis bleven hun vruchten dragen. Tom Verschaffel, de 
promotor van mijn licentiaatsverhandeling, leerde me een groot vertrouwen te stellen 
in een bescheiden oordeel. Jo Tollebeek, mijn eerste baas, leerde me wat werken is en 
welke schoonheid er kan schuilen in eruditie die ook stout is.  

 Het onderzoek en het proefschrift kregen daarnaast vorm door gesprekken die 
ik met anderen kon voeren, in persoon of op papier, over plannen of over teksten. In al 
die gevallen was Joep Leerssen tegelijk onbaatzuchtig enthousiast en terecht kritisch. 
Niek van Sas en Herman Pleij wezen me meteen aan welke wegen goed waren om te 
volgen. In Barchem gaf Remieg Aerts uitdagend commentaar op de uitgangspunten en 
de eerste resultaten. Eric Jorink, Herman Brinkman en Henk Nellen lazen teksten na 
in verschillende stadia; het resultaat is er zeker door op verbeterd. Het grootste plezier 
heb ik beleefd aan een artikel waar ik samen met David Van Reybrouck en Raf De 
Bont in Leuven aan gewerkt heb. Hoewel het op het eerste zicht niet duidelijk is, is 
dat artikel voor dit proefschrift bepalend geweest. 

 In Amsterdam waren mijn projectgenoten het meest van nabij betrokken bij 
het onderzoek: Karin Hoogeland, Lotte Jensen, Beyke Maas en Francien Petiet. Allen 
waren ze kritische lezers van eerste schrijfsels en gaven ze aan het eind hun mening 
over het geheel. Zij hebben het zo zonder twijfel verbeterd. In Amsterdam werkte ook 
Saskia Pieterse, vaak als een voorbeeld, aan haar proefschrift. Coby Arnoldus vertolke 
intussen met glans haar rol van eenvrouwskoor. De laatste tijd geniet ik daar 
bovendien het voorrecht mee het onderwijs te verzorgen, samen met Thomas 
Vaessens, Lia van Gemert, de onwaarschijnlijk gastvrije Yra van Dijk, Gaston 
Franssen, Nico Laan, Jef Bogman en Gerard Raat, en ook met mijn verse en 
daadkrachtige kamergenote Femke Essink. Ontmoetingen met alle andere 
Amsterdamse collega’s waren altijd even fris. 

 In Den Haag had ik mijn plaats in een onderzoeksgroep die uiteindelijk onder 
de gedegen leiding van Ton van Kalmthout kwam. Veel informeler was de groep met 
Bert Van Elsacker, Jolanda Hamers, Peter de Bruijn, Gerard van Veen en Boukje 
Thijs, waarin ik het Haagse Bos en de beste kant van de ambtenarij heb leren kennen. 
Nelly Werinussa en Connie Klützow waren altijd het echte leven binnen de muren van 
het instituut. Dat werd verder gevuld door even rustige als aangename collega’s. 
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 Overal te lande heb ik inspiratie en leed kunnen delen met medepromovendi 
dankzij het Huizinga Instituut. Karin Tilmans, Alpita de Jong, Maartje Hoogsteyns, 
Janneke Weijermars en Susan Hogervorst hebben daarnaast ook het hunne aan dit 
werk bijgedragen. De zin om onderzoek te doen heb ik vooral te danken aan mijn 
kortstondige Leuvense collega’s, die vaak ook studiegenoten geweest waren en 
vrienden werden. Dat geldt in de eerste plaats voor Evert Peeters, die me tot het 
onderzoek verleidde, en aan Greet Draye, die me deed geloven dat het ook zou 
lukken. Alle andere Leuvense collega’s vormden samen een uitzonderlijk gezelschap. 
Ik meen dat, als er vrolijke wetenschap bestaat, die toen daar te vinden was. 

 Maar wetenschap was gelukkig niet alles. Majo de Saedeleer en Liesbet Vreys 
boden me de kans om jaren van onderzoek kort aan de praktijk te toetsen. Het was 
slechts een van de momenten waarop ik Stichting Lezen en alle goede lieden daar kon 
meemaken. Hun werk werd gaandeweg mijn ontspanning en Fieke van der Gucht was 
een troostende lotgenote. Verder kwam er soms hulp (als ik het toeliet), veel vaker 
steun en afleiding van veel fijne mensen op fijne plaatsen. Natuurlijk, als altijd, van 
Nikie Knaepen en Yousra Lemaire, Jasper en Elias, van Eva Devos en Peter 
Ceulemans op de vreemdste plaatsen, van Hilde Diels, Toon Vrelust en Hannes, van 
meer-dan-huisbazen Sjouke Schiere en Floor van Herwaarden, van Liesbet Laurys, 
Brecht De Keersmaecker en Klaas, van de koffienar Jens Oris, van Bieke Daemen, 
van Jonas Goossenaerts, van Tine Cornillie ver weg, van Els Op de Beeck, van 
Frouwke Bormans en Bart Hoylaerts, van Joost de Jong, van Katrien Steyaert en van 
Emmy Rijstebil en Theo Nelissen. Ik heb het geduld van elk van hen beproefd. Op elk 
moment waren er Nick en Jo, mes maîtres les princes rebelles. En ik overdrijf niet als 
ik zeg dat de vriendschap van Kathelijne Lowel, Thomas Botterman, Jo Swinnen en 
Tom Kockx me recht heeft gehouden.  

In de Vliegstraat, bij Loix-Vandebroek, was het altijd een beetje vakantie, met 
de onuitputtelijke goede zorgen van Miet en Maurice en het genietende gezelschap dat 
Katelijne, Ben, Maarten en Ann samen vormen. Met mijn zussen Tine en Lene heb ik 
altijd al alles gedeeld. Maar de ellende van de trein en het proefschrift heb ik voor hen 
op een afstand proberen te houden. Dat is niet helemaal gelukt: naarmate dit werk een 
kwestie van volhouden en van karakter werd, merkte ik weer hoe dicht jullie bij me 
staan en vaak voelde het alsof we samen aan het werk waren. Ik heb jullie vaak 
gemist. Maar het was een geruststellende gedachte dat jullie een veilig kabaal vonden 
bij mijn schoonbroers Robin Gorris en Bert Govaerts, en bij mijn drie dolle nichten 
Sien, Kaat en Noor.  

Mijn lieve ouders, Wim Rock en Kris Konings, wil ik danken voor de hulp bij 
het schrijven en de redactie van de tekst, maar meer nog voor alle steun en voor hun 
liefs dat onuitputtelijk is. Van hen heb ik onschatbare dingen geleerd: niets waar je 
aan begonnen bent op te geven en pas te spreken als je iets te zeggen hebt. Zelf 
zwegen jullie wanneer jullie je zorgen maakten om dit werk en jullie lieten toe dat ik 
zelf af en toe bijna verdween. Ik hoop dat ik dat goed kan maken met een boek. 

En bovenal is er Griet. Langer dan dat wij met twee samen waren, zijn we met 
drieën geweest. Er was die zwijgende, onaardige, drukkende derde, die nu gelukkig 
van papier is, maar die jij eerst hebt toegelaten en verdragen, die je gegeven hebt wat 
hij wilde. Je hebt me geholpen in mijn meest hectische momenten en daar dan weer 
aan verholpen met enkel je slapende gezicht. Nu kan ik weer gaan houden van wat jij 
van de wereld maakt. Nu zijn we weer met twee, en nog heel lang, veel langer dan 
werk duren kan.  

 
Antwerpen, 13 oktober 2010 



 

SAMENVATTING 

Dit proefschrift is een geschiedenis van edities van letterkundige teksten in de 

Nederlandse volkstaal die tussen 1591 en 1863 verschenen.  

Een editie is het product van een tekstediteur; een editeur verspreidt een oude 

tekst, waarvan hij niet zelf de auteur is maar waarin hij wel eigen ingrepen kan doen, 

opnieuw door middel van de drukpers. Als onderscheidend kenmerk geldt de 

zelfpresentatie van de editeur: hij moet zichzelf of zijn ingrepen kenbaar maken. 

Omdat die zelfpresentatie altijd terug te vinden is in de peritekst (Genette) van de 

editie en omdat de editeur daar ook zijn activiteit verantwoordt, is de peritekst in 

tekstedities de belangrijkste bron voor deze studie. Daarbij geldt de oudste, brede 

invulling van de letterkunde, waar behalve de epiek en lyriek, ook volksverhalen, 

kronieken en traktaten onder vallen. Ook de chronologische opzet is breed: de 

onderzochte periode begint bij het eerste verschijnen van een volkstaaleditie in de 

Nederlanden en loopt door tot de vestiging van tekstedities in de volkstaal als 

academisch vak. 

 
In de bestaande internationale wetenschappelijke literatuur over de geschiedenis van 

de filologie komen tekstedities meestal voor als weinig geproblematiseerde eerste 

producten van het filologische vak. Er vallen daarbij twee strekkingen te 

onderscheiden. In de eerste gelden tekstedities als het begin van moderne filologieën, 

die zich na 1760 over heel Europa ontwikkelden in het kader van het literaire 

historisme en het culturele nationalisme. Het werk van Joep Leerssen vat deze eerste 

strekking samen. Voor de Nederlanden zijn editeurs met een nationale agenda als Jan 

Frans Willems, Willem Jonckbloet of Matthias de Vries al vaker in die zin bestudeerd. 

Voor de tweede strekking staat hier het werk van Anthony Grafton. Daarin gelden 

tekstedities als producten van de belangrijkste taak die vooral de klassieke filologie 

zich al sinds het laatste kwart van de zeventiende eeuw stelt: de taak van de 

tekstkritiek. Een bijzondere plaats binnen de Republiek der Letteren was daarbij 

weggelegd voor Leidse editeurs als Josephus Scaliger, Janus Dousa en Petrus 

Scriverius. Hun doel was het achterhalen van de waarheid, ook over het verste 

verleden.  

Dit onderzoek past beide strekkingen in de bestaande historiografie toe op de 

de Nederlandse volkstaaledities. Dat gebeurt vanuit vier concrete vraagstellingen. 

Twee ervan zijn eerder inventariserend en schetsen de lokale context van tekstedities 

in de Nederlanden. Het gaat om de vraag naar het object: welke teksten werden 

opnieuw uitgegeven? Verder om een prosopografische vraag: wie gaf die teksten 
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opnieuw uit en in welke institutionele omgeving? De andere vragen peilen naar de 

verschillen tussen de twee historiografische strekkingen: zij gaan – ten derde – over 

de legitimaties die editeurs aan hun onderneming gaven; en over de basis waarop zij 

hun kennis als betrouwbaar lieten gelden – het onderwerp van een laatste, 

epistemologische vraagstelling. Als aanname geldt daarbij dat het antwoord op die 

vier vraagstellingen vooral duidelijk wordt via valse filologische kennis, via edities 

van teksten die niet zo oud waren als ze zich voordeden en soms door de editeur zelf 

waren geschreven. In dat opzicht blijkt de vervalste kroniek van Klaas Kolijn, met 

edities tussen 1700 en 1777, een richtingbepalende casus.  

 

Het eerste resultaat van dit onderzoek is de vaststelling van een drievoudige 

nationalisering van het Nederlandse editievak tussen 1591 en 1863. De nationalisering 

van het vak blijkt uit de antwoorden op de eerste drie vraagstellingen. Ten eerste 

veroverden de Nederlandse taal en de eigen geschiedenis een vaste plaats in de keuze 

van editeurs, naast de klassieke literatuur en geschiedenis. Het ging aanvankelijk 

vooral om de Amsterdamse dichters uit de Gouden Eeuw (en dan vooral Joost van den 

Vondel) en de middeleeuwse geschiedenissen van de provincies (en met name de 

Hollandse kroniek van Melis Stoke); vanaf 1784 ook om de taal van kroniekediteurs 

(zoals die van Jacob van Maerlant in de Spiegel historiael), en na 1819 bovendien ook 

de middeleeuwse lyriek en epiek (zoals die van Esopet en de Arthur- en 

Karelromans). Ten tweede verrichtte de editeur zijn werk steeds vaker in een 

nationale context. De editeur werd al vóór 1600 een afzonderlijke en herkenbare 

tekstinstantie; rond 1800 organiseerde hij zich in nationale en gespecialiseerde 

instellingen. De vroegste daarvan was de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde te Leiden (sinds 1766), de meest gespecialiseerde de Vereeniging ter 

bevordering der oude Nederlandsche letterkunde (1843-1848). Ten derde 

legitimeerden editeurs hun werk ook op een steeds nationalere wijze. Van bij het 

begin rond 1600 was een gevoel van Nederlandse eigenheid, nauw verbonden met de 

gruwelen en de successen van de Opstand, aanleiding om de eigen taal en 

geschiedenis te bestuderen. Dat gevoel werd na de Napoleontische tijd abstracter, 

ethischer en zo nationaler.  

Er is dus een nationalisering van het editievak te herkennen in de keuze van 

teksten, in de organisatievormen en in de legitimering ervan. Die nationalisering 

kende een versnelling in de periode tussen 1770 en 1850, deed editeurs uit de 

Nederlanden aansluiting vinden met internationale ontwikkelingen, in de eerste plaats 

die van het Duitse literaire historisme en nationalisme, en resulteerde na 1840 in de 

vestiging van een nationale en wetenschappelijke Nederlandse volkstaalfilologie. 

 

Het tweede resultaat van deze studie is een continuïteit in de epistemologie van het 

editievak die ze aan het licht brengt: een spanning tussen het hoge belang dat er in 
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gesteld werd om oude teksten via edities opnieuw beschikbaar te stellen en de 

moeilijk te bewijzen betrouwbaarheid van die edities. Terwijl de beschikbaarheid 

altijd het doel bleef voor editeurs, konden ze betrouwbaarheid inroepen op 

verschillende gronden. Dat gebeurde aanvankelijk vooral op basis van de geleerde en 

maatschappelijke status van de editeur, later vaker op basis van de banden die hij had 

met de nationale en gespecialiseerde instituten, maar uiteindelijk altijd op de 

aanwezigheid in een materiële oude vorm van de opnieuw gedrukte tekst. In de 

vestiging van een materialistische epistemologie in het editievak speelde de affaire 

rond Kolijn een sleutelrol.  

Dit blijvende epistemologische spanning kan verklaard worden als een 

element uit een haast tijdloze geleerde houding onder tekstediteurs: het antiquarisme 

(Momigliano). De belangrijkste kenmerken daarvan zijn een exemplarische opvatting 

over het verleden en over oude taalvormen, en een fascinatie voor de materiële wereld 

buiten de tekst als basis voor filologische kenniszekerheid. Het antiquarisme was de 

dominante filologische onderzoekshouding rond 1600, ook in de Nederlanden, en 

bleef daar deel uitmaken van een geleerde traditie. Willem Bilderdijk was er in de 

jaren 1820 de grootste verdediger van, maar dit proefschrift wijst het antiquarisme 

ook in de nationale filologische wetenschap van na 1840 aan.  

 

Dit proefschrift betoogt dan ook dat het antiquarisme de hele onderzochte 

geschiedenis van Nederlandse letterkundige tekstedities bepaalde, dat de Nederlandse 

nationale filologische wetenschap van na 1840 als een late inlossing van de 

filologische beloften van rond 1600 kan gelden, dat tekstgeleerden zonder de 

materiële wereld de dreiging van epistemologische twijfel hebben gevoeld en dat 

editeurs tussen hun kwetsbare, oude papieren de haast eeuwige zekerheid van het 

monument blijven zoeken. 

 





 

SYNOPSIS  

This dissertation is a history of literary text editions in the Dutch vernacular, 

published between 1591 and 1863. 

An edition is the product of a text editor; he redistributes, by printing press, an 

ancient text, of which he himself is not the author, but which he can adapt. As he 

explicitly points out his adaptations and presence in the text, the editor’s self-

representation is distinctive. This self-representation can be found in the edition’s 

peritext (Genette), where the editor accounts for his actions. These peritexts have been 

the key source for this study. Further, the broadest, classical understanding of 

literature applies, which not only covers epic poetry and verse, but also folk tales, 

chronicles and treatises. The chronological scope is broad as well: the investigated 

period starts with the first publication of a vernacular edition in the Netherlands, and 

ends with the consolidation of vernacular text editions as an academic discipline. 

 

International scientific literature on philological history usually presents text editions 

as barely problematic first products of philological activity. Two tendencies are 

apparent. The first one considers text editions as the onset of modern philologies, 

which after 1760 developed in Europe within the context of literary historicism and 

cultural nationalism. This first tendency is represented here by Joep Leerssen’s work. 

Editors with a national agenda from the Low Countries, s.a. Jan Frans Willems, 

Willem Jonckbloet or Matthias de Vries have often before been investigated in this 

sense. Representative of the second tendency is Anthony Grafton’s work. It considers 

text editions as products of textual criticism – the most important task classical 

philology has dedicated itself to since the last quarter of the seventeenth century. Most 

prominent in the Republic of Letters were editors from Leiden, s.a. Josephus Scaliger, 

Janus Dousa and Petrus Scriverius. Their intention was to uncover the truth, even the 

one about the deepest past. 

This investigation applies both historiographic tendencies to the Dutch 

vernacular editions. It is centered around four questions. Two of them aim at an 

inventory and an outline of the local context of editions in the Netherlands. A first 

question assesses the object of editorial study: which texts were republished? 

Secondly, a prosopographic question: who republished those texts and in which 

institutional context? The other questions assess the differences between both 

historiographic tendencies: a third one inquiring after the legitimations editors acribed 

to their activities; a fourth, epistemologically, after the foundations they derived their 

reliability from. It is supposed that the answer to these questions will become 
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especially clear in cases of false philological knowledge, in text editions younger than 

they were made to appear, and which were sometimes even written by the editors 

themselves. In this matter, Klaas Kolijn’s forged chronicle, with editions from 

between 1700 and 1777, proves an influential case. 

 

A first result of this study is the recognition of a threefold nationalization in Dutch 

editing between 1591 and 1863. This can be concluded from the answers to the first 

three questions. First of all, the own Dutch language and history, next to the classical, 

became fixed values in editors’ text choices. Initially, they were mostly concerned 

with Amsterdam poets from the Dutch Golden Age (esp. Joost van den Vondel) and 

medieval provincial histories (esp. Melis Stoke’s chronicle of Holland); from 1784 on 

additionally with the language of chronicle editors (s.a. Jacob van Maerlant’s in the 

Spiegel historiael), and after 1819 with medieval lyrical and epic verse as well (s.a. 

Esopet and Arthur and Charles romances). Secondly, editors worked more and more 

in a national context. Even before 1600, editors became individual and recognizable 

textual agents. And around 1800 they organized themselves in national and 

specialized institutes. The very first one was the Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde in Leiden (since 1766), the most specialized one the Vereeniging ter 

bevordering der oude Nederlandsche letterkunde (1843-1848). Thirdly, editors 

legitimated their activities in an increasingly national manner. From the beginning, 

around 1600, a feeling of Dutch singularity – closely related to the horrors and 

successes of the Dutch Revolt – became reason for surveying the own language and 

history. After the Napoleonic Era, this particular feeling evolved into something more 

abstract, more ethical and thus more national. 

So, the nationalization of editing is apparent in the choice of texts, in its 

institutionalization and in its legitimation. Between 1770 and and 1850, 

nationalization accelerated and affiliated Dutch editors to international developments, 

especially to German literary historicism and nationalism. After 1840, it finally 

resulted in the consolidation of a national scientific philology of the Dutch vernacular. 

 

The second result of this investigation is the uncovering of a continuity in the 

epistemology of editing: a tension between, on the one hand, the importance attached 

to making ancient texts available through editions, and, on the other hand, the 

difficulty in proving those editions’ reliability. Throughout the investigated period, 

availability was the editors’ main purpose, and they invoked various reasons for their 

reliability: firstly their scholarly and social status as editors, later more often their 

connections to national and specialized institutes, but eventually always the presence 

of a material ancient form of the text. In the consolidation of a materialistic 

epistemology in editing, the Kolijn case played a key role. 
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This persistent epistemological tension can be explained as being part of an 

almost timeless scholarly attitude among editors: antiquarianism (Momigliano). 

Characteristics are an exemplaristic approach of the past and ancient language forms, 

and a fascination for the material world outside the text as the source of philological 

certainty. Antiquarianism was a dominant research attitude around 1600 in the 

Netherlands, too. It remained part of the scholarly tradition, with Willem Bilderdijk as 

one of its important advocates in the 1820’s. However, as this dissertation points out, 

antiquarianism characterized the national philological science after 1840 still. 

 

This dissertation argues that antiquarianism determined the entire investigated history 

of literary text editions; that the Dutch national philology after 1840 could be a 

belated fulfillment of the promises made around 1600; that text scholars without the 

material world must have sensed a threat of epistemological doubt; and finally, that 

editors, between their fragile old papers, keep on looking for the almost eternal 

certainty of monuments. 





 

KURZFASSUNG 

In dieser Dissertation liegt eine Geschichte literarischer Texteditionen aus den 

Niederlanden, zwischen 1591 und 1863 erschienen, vor. 

Eine Edition is das Erzeugnis der Arbeit eines Herausgebers; durch Druck 

verbreitet er neu einen alten Text, dessen Autor er zwar selber nicht is, sondern den er 

adaptieren kann. Da er explizit auf seine Adaptionen und seine textuelle Anwesenheit 

hinweist, ist die Selbstdarstellung des Herausgebers kennzeichnend. Diese 

Selbstdarstellung findet man in dem Peritext (Genette) der Edition, in dem der 

Herausgeber seine Tätigkeit verantwortet. Solche Peritexte liegen dieser Verhandlung 

als Schlüsselquellen zu Grunde. Im Weiteren wird die umfassende, klassische 

Auffassung der Literatur angewendet, die sich nicht nur mit der Epik und der Lyrik, 

sondern auch mit den Volksgeschichten, Chroniken und Traktaten befasst. Auch der 

chronologische Ansatz ist weit: die untersuchte Periode fängt an mit der ersten 

Herausgabe einer volkssprachlichen Edition in den Niederlanden, wird erst 

abgeschlossen mit der Festigung volkssprachlicher Texteditionen als 

wissenschaftlichen Fachs. 

 

Wissenschaftliche Literatur über philologische Geschichte stellt Texteditionen 

meistens dar als kaum problematische erste Erzeugnisse philologischer Tätigkeit. Es 

gibt zwei Ansätze. Der erste betrachtet Editionen als der Anfang der modernen 

Philologie, die sich in Europa ab 1760 im Rahmen des literarischen Historismus und 

des kulturellen Nationalismus entwickelte. Dieser erste Ansatz wurde schon von Joep 

Leerssen erforscht. Niederländische Autoren mit nationalen Absichten, wie z.B. Jan 

Frans Willems, Willem Jonckbloet oder Matthias de Vries, wurden auch schon oft in 

dieser Hinsicht untersucht. Repräsentativ für den zweiten Ansatz gilt die Arbeit von 

Anthony Grafton. Er betrachtet Texteditionen als Erzeugnisse der Textkritik, der sich 

die klassische Philologie seit dem letzen Viertel des siebzehnten Jahrhunderts 

gewidmet hat. Bedeutendst für die Respublica Literaria waren Herausgeber aus 

Leiden, wie Josephus Scaliger, Janus Dousa, Petrus Scriverius. Ihre Abischt war, die 

Wahrheit zu enthüllen, sogar die der tiefsten Vergangenheit. 

Diese Verhandlung wendet beide historiographischen Ansätze an auf 

niederländische volkssprachliche Editionen, ausgehend von vier Fragestellungen. 

Zwei Fragen zielen auf eine Inventur und eine Darstellung der lokalen Umstände. 

Eine erste schätzt das Objekt des Editionsfachs ab: welche Texte wurden neu 

herausgegeben? Zweitens, eine prosopographische Frage: wer gab diese Texte neu 

heraus und in welcher institutionellen Lage? Weitere Fragen schätzen die 
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Unterschiede zwischen beiden historiographischen Ansätzen ab: eine dritte fragt nach 

der Legitimation, die Herausgeber ihrer Arbeit zuordneten; und eine vierte, 

epistemologischerweise, nach den Gründen, auf denen sie ihre Zuverlässigkeit 

basierten. Angenommen wird, dass die Antwort sich zeigt in Fällen der gefälschten 

philologischen Kenntnis, in Editionen die weniger alt waren als man vorspiegelte, und 

die manchmal sogar von den Herausgebern selber geschrieben wurden. Als 

richtunggebender Fall in dieser Sache gilt die gefälschte Chronik von Klaas Kolijn, 

mit Editionen zwischen 1700 und 1777. 

 

Ein erstes Ergebnis dieser Arbeit ist die Identifizierung einer dreifachen 

Nationalisierung in dem niederländischen Editionsfach zwischen 1591 und 1863. 

Davon zeugen die Antworten auf die ersten drei Fragen. Erstens wurden, neben der 

klassischen, die eigene niederländische Sprache und Geschichte, Festwerte in den 

Textwahlen der Herausgeber. Am Anfang befassten sie sich hauptsächlich mit 

Amsterdamer Dichtern aus dem niederländischen Goldenen Zeitalter (bes. Joost van 

den Vondel) und mit mittelalterlichen Provinzgeschichten (bes. der holländischen 

Chronik von Melis Stoke); ab 1784 außerdem mit der Sprache von 

Chronikherausgebern (z.B. der von Jacob van Maerlant in Spiegel historiael), und 

nach 1819 mit mittelalterlicher Lyrik und Epik (z.B. Esopet und Artus- und Karl der 

Große-Romanen). Zweitens arbeiteten die Herausgeber in einer immer mehr 

nationalen Kontext. Noch vor 1600 wurden sie individuelle und erkennbare 

Textinstanzen. Um 1800 gliederten sie sich in nationalen und fachbezogenen 

Instituten. Das erste war die Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden 

(ab 1766), das hochstspezialisierte die Vereeniging ter bevordering der oude 

Nederlandsche letterkunde (1843-1848). Drittens legitimierten Herausgeber ihre 

Arbeit zunehmendermaßen in nationaler Hinsicht. Von dem Anfang an, um 1600, ein 

Gefühl der niederländischen Eigenheit – das mit den Schrecken und Erfolgen des 

Achtzigjährigen Krieges eng verknüpft war – lag der Erforschung der eigenen 

Sprache und Geschichte zu Grunde. Nach der napoleonischen Zeit zeigte sich dieses 

Gefühl vielmehr als etwas Abstraktes, Ethisches, und somit als etwas Nationales. 

Die Nationalisierung des Editionsfachs zeigt sich also in der Textwahl, in 

seiner Institutionalisierung, sowie in seiner Legitimation. Zwischen 1770 und 1850 

verknüpfte die beschleunigte Nationalisierung die niederländischen Herausgeber mit 

internationalen Tendenzen, insbesondere mit dem deutschen literarischen Historismus 

und Nationalismus. Nach 1840 führte das zu dem Ergebnis der Festigung einer 

nationalen wissenschaftlichen Philologie der niederländischen Volkssprache. 

 

Das zweite Ergebnis dieser Erforschung ist die Enthüllung einer Kontinuität in der 

Epistemologie des Editionsfachs: einer Spannung zwischen einerseits der Bedeutung, 

die man der neuen Verfügbarkeit alter Texte beilegte, und andererseits der 
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Schwierigkeit, mit der man die Zuverlässigkeit der Neuausgaben nachweisen konnte. 

Verfügbarkeit war die wichtigste Absicht der Herausgeber, und sie führten 

verschiedene Gründe als Nachweis der Zuverlässigkeit an. Erstens ihre gelehrte und 

gesellschaftliche Stellung als Herausgeber; später ihre Beziehungen mit nationalen 

und spezialisierten Instituten; aber schließlich immer die Anwesenheit einer 

materiellen alten Form des Textes. In der Festigung einer materialistischen 

Epistemologie spielte der Fall von Kolijn eine Schlüsselrolle. 

Die andauernde epistemologische Spannung könnte erklärt werden als Teil 

einer fast zeitlosen gelehrten Einstellung der Herausgeber: des Antiquarianismus. 

Kennzeichnend sind eine exemplaristische Auffassung der Vergangenheit und alter 

Sprachformen, und eine Begeisterung für die materielle Welt außerhalb des Textes als 

Quelle der philologischen Sicherheit. Der Antiquarianismus war um 1600 eine 

wichtige Forschungseinstellung, auch in den Niederlanden, und es blieb Teil der 

gelehrten Tradition, mit Willem Bilderdijk als bedeutendstem Befürworter in den 

zwanziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts. Allerdings hat, wie diese 

Verhandlung aufzeigt, der Antiquarianismus auch die nationale philologische 

Wissenschaft nach 1840 immer noch gekennzeichnet. 

 

Diese Dissertation erörtert, dass der Antiquarianismus die ganze erforschte 

Geschichte literarischer Texteditionen bestimmt; dass die niederländische nationale 

Philologie nach 1840 verspätet die Erwartungen von um 1600 erfüllt; dass 

Textgelehrte ohne materielle Welt die Drohung epistemologischer Zweifel gespürt 

haben müssen; und letztendlich, dass Herausgeber, zwischen ihren zerbrechlichen 

alten Papieren, fortwährend auf der Suche nach der fast ewigen Sicherheit des 

Denkmals sind. 

 



Erratum 

 

Onder de afbeeldingen in dit proefschrift is telkens ook de verantwoording 

opgenomen. De lezer wordt vriendelijk verzocht die aan te vullen met wat volgt: 

 
Omslag (voorkant): Justus Lipsius door C. Normand, gravure (uitsnede) uit: Verzameling van 
de merkwaardigste voortbrengselen der hedendaagsche nederlandsche kunstschool (Gent: De 
Goesin-Verhaeghe, 1824), tegenover blz. 23 (collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Antwerpen). De gravure is naar M.I. van Bree, Mevrouw Moretus stelt Peter Paul Rubens voor 
aan Justus Lipsius (z.j.) (Kunstsammlungen zu Weimar, Schloßmuseum, Weimar). 

Omslag (achterkant): Allegorie van de Tijd door F. van Bleyswyck, gegraveerd vignet uit: 
Gerard van Loon. Geschicht-historiaal rym, of Rymchronyk van den heer Klaas Kolyn, 
benedictiner monik der abtdye te Egmont […] (’s Gravenhaage: Pieter de Hondt, 1745) 
titelpag. (collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen). 

Blz. 267: Gegraveerd portret van Jacob van Maerlant door M. van Noort, F. de Does en L. 
Brasser, gravure uit: Jacob Arnold Clignett en Jan Steenwinkel, Spiegel historiael of 
Rijmkronijk van Jacob van Maerlant met aanteekeningen, dl. 1 (Leyden: Frans de Does, 1784) 
[lxxiii] (collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen). 
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