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FRITS VAN OOSTROM EEN WAANZINNIGE VEERTIENDE EEUW

MARCEL MÖRING

De
honderdjarige
taalstrijd

‘KRAPP'S LAST TAPE’
VAN SAMUEL BECKETT (1958)
‘In dit korte toneelstuk speelt Krapp op zijn verjaardag
de tapes af die hij de vorige jaren heeft gemaakt. Hij praat
over zichzelf, er is hoop, vuur, bitterheid.
De laatste tape vertelt over die keer toen hij met “haar”
uit roeien ging. Een en al zon en idylle en hij maakt het uit. Later,
zijn gezicht nog tussen haar borsten: “We lagen
daar zonder te bewegen. Maar onder ons bewoog alles,
en het bewoog ons, zachtjes, op en neer,
en heen en weer”.’

Wereld in woorden, de tweede bijdrage van de neerlandicus Frits
van Oostrom aan de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur,
behandelt de veertiende eeuw, een tijd van catastrofes die ook
nieuwe vormen in de literatuur mogelijk maakte.
JOZEF JANSSENS

BOEKENNIEUWS
GEZONDHEIDSZORG, BIBLIOTHEKEN

Komt een lezer bij de dokter
Huisdokters in het Verenigd Koninkrijk zullen vanaf
nu ook zelfhulpboeken aanprijzen, zo meldt The Tele
graph. Mensen die last hebben van depressie, angst
aanvallen, stress of vreetbuien kunnen door hun ge
neesheer aangeraden worden om een bezoekje te
brengen aan hun bibliotheek. Daar wacht een selec
tie van dertig medisch verantwoorde boeken, waar
van aangenomen wordt dat ze echt helpen.
DUITSLAND, CONTROVERSE

Satire over Hitlers comeback
is bestseller
Een satirische roman over een uit
de doden verrezen Adolf Hitler is
een onverwachte hit in Duitsland,
aldus Deutsche Welle. In Er ist wie
der da van Timur Vermes wordt
Hitler bekend van op televisie. Maar
neonazi’s denken dat de man de
spot drijft met hun idool en slaan
hem in elkaar. Dat maakt hem sym
pathiek, waarna ook de politieke co
meback kan beginnen. Van het boek
zijn inmiddels 400.000 exemplaren
verkocht. Veel Duitsers kunnen er blijkbaar om la
chen, maar zoals te voorzien en te verwachten, was
wekt het boek ook controverse op. Volgens de Ber
lijnse krant Der Tagesspiegel profiteert Vermes maxi
maal van ‘de door Hitler geobsedeerde mediaindus
trie’.
VERTALING, KRITIEK

Herman Kochs ‘Het diner’
moreel verwerpelijk?
The dinner, de Engelse vertaling van het succesvolle
boek van Herman Koch uit 2009, wordt maar matig
gesmaakt door The New York Times. Critica Janet
Maslin noemt de Lohmans ‘onverteerbaar’ en het
boek ‘een langgerekte stunt’. Maar vooral de moraal
van het verhaal is volgens Maslin, die maar weinig
oog lijkt te hebben voor de ironie van het boek, ‘ziek
makend’. The dinner was in de Verenigde Staten eer
der al genomineerd voor een National Book Award.

De auteur: hoogleraar in Utrecht,
won met Maerlants wereld de
AKO Literatuurprijs.
Het boek: een van de delen van
de bijna voltooide ‘Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur’.
ONS OORDEEL: het indrukwek
kende levenswerk van een groot
geleerde.
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e veertiende eeuw lag
nog volop in de luiers
toen de eerste ram
pen zich aankondig
den: misoogsten en
hongersnood, sociale onrust en
bloedige burgeroorlogen. Het
Franse ridderleger werd in Kort
rijk afgeslacht, grote geestelijke
onzekerheid was het gevolg van de
pauselijke ballingschap en het
schisma dat de kerk in tweeën
spleet, dramatische klimaatwisse
lingen leken het einde der tijden
aan te kondigen. Het werd er niet
beter op naarmate de eeuw vor
derde: de builenpest veroorzaakte
een pandemie en een honderdjari
ge oorlog met de Franse troon als
inzet zaaide ook in onze streken
dood en vernieling.
Het rampzalige beeld is bekend.
Het werd vastgelegd in de herfst
kleuren van ondergang en verval
(Johan Huizinga) of in de pikdon
kere contouren van een waarlijk
waanzinnige eeuw (Barbara Tuch
man). Van Oostrom ontkent die
gegevens niet, maar merkt tegelijk
op hoe de crisissfeer enorme kan
sen bood tot vernieuwing, ook in
kunst en cultuur.
Reis om de wereld

De Nederlandse literatuur van de
veertiende eeuw ging in vroegere
naslagwerken gebukt onder het
stigma van verval en neergang,
maar is volgens Van Oostrom vol
van nieuwe vormen en stoffen,
naast expansie van bestaande gen
res. Voor het eerst verschijnen er
wereldse toneelteksten (de abele
spelen), korte verhalen (sproken
en boerden), berijmde gebeden,
een complete Bijbelvertaling, pro
fessionele medische verstrakta
ten, geschriften met toegenomen
autobiografische inslag.
Het proza breekt definitief door,
mooi geïllustreerd door de reis
verhalen van Jan van Mandeville.
Van Oostrom ontdekt er de nieu
we tijdgeest in: realistisch en kri

tisch. Mandeville twijfelt aan de
echtheid van de lans van Longinus
in de SainteChapelle in Parijs; hij
stelt vast dat de Rode Zee echt niet
roder is dan een andere zee. En hij
bewijst proefondervindelijk dat
de aarde een bol is en dat een reis
om de wereld dus mogelijk is.
Mandeville is opmerkelijk tole
rant: er bestaan vele geloofsover
tuigingen in de wereld en hij
meent dat God ook die andersge
lovigen liefheeft en hun goede
werken in dank ontvangt. Met al
die openheid, nieuwsgierigheid
en afstand van sjablonen is Man
deville verrassend modern, be
sluit Van Oostrom. Volkomen te
recht dat op de cover voor zijn
boek een treffende miniatuur uit
dit werk prijkt: de nieuwsgierige
mens, turend naar de kosmos.
Uit de grond getrokken

Eenzelfde zoekende mens treffen
we aan in het pas recent uitgege
ven Wiesbadense handschrift. Het
is een schoolvoorbeeld van hoe in
tens en eigenzinnig leken in de
veertiende eeuw hun geloof be
leefden met behulp van Neder
landstalige boeken. Opmerkelijk
is de dialoog tussen een priester
en een zelfbewust gelovige vrouw.
Ze verwijt de geestelijkheid uit al
les geld te kloppen. Tegenover de
verloedering van de kerk pleit zij
voor een zuiver apostolisch leven.
Devotie jegens heiligenbeelden,
mirakels, bedevaarten en proces
sies wijst ze af: al het geld daaraan
besteed kan beter rechtstreeks
aan de armen worden gegund…
En die tekst staat niet alleen; ook
toen waren vele gelovigen naar
het woord van wijlen bisschop
Schruers ‘christenen in weer en
wind’.
De veertiendeeeuwse literatuur
was dus veel meer dan flauwe aan
dikkerij van de dertiendeeeuwse
literaire bloei en is de 651 bladzij
den van Van Oostrom meer dan
waard. Veel was hier immers nog

Geschiedenis
van de
Nederlandse
literatuur
Frits van Oostroms boek is het
recentste deel van de ambitieu
ze want alomvattende ‘Geschie
denis van de Nederlandse lite
ratuur’. De negen boekdelen be
handelen de literatuur uit Ne
derland en Vlaanderen van alfa
tot omega, van de middeleeu
wen tot 2005. Het is een werk
van lange adem: de eerste
twee boeken verschenen al in
2006.
De makers mikken op een
‘breed publiek’, maar willen ook
alle recente vondsten en de
nieuwste wetenschappelijke in
zichten opnemen. Vooraan
staande academici als Herman
Pleij, Hugo Brems en Karel Por
teman kregen vrij om eraan te
kunnen werken. Anne Marie
Musschoot en Arie Jan Gelder
blom schrijven een afsluitend
deel met een verantwoording,
dat in 2014 moet verschijnen.
De veertiendeeeuwse reisverhalen van Jan van Mandeville: een nieuwe tijdgeest. © rr

braakliggend terrein, tal van tek
sten werden nooit eerder gepubli
ceerd. Daarom is Wereld in woor
den nog indrukwekkender dan
Van Oostroms eerste bijdrage aan
de Geschiedenis van de Neder
landse literatuur, Stemmen op
schrift van 2006. Honderden de
tails moesten zowel uit dikke ver
zamelhandschriften als uit nau
welijks geïnventariseerde frag
mentsnippers worden opgediept,
uit rekeningen en ambtelijke stuk
ken. De gegevens moesten, soms
ook letterlijk, uit de grond worden
getrokken, zoals de leisteen met
een Nederlands lied in wording
(met muzieknotatie) gevonden tij
dens opgravingen in Lopikerkapel
bij Utrecht.
Paslm 50

Van Oostrom schrijft ongemeen
boeiend. In een interview zei hij

onlangs dat hij als wetenschapper
een boekenschrijver en een verha
lenverteller is en dat specialisti
sche artikelen voor hem slechts
vingeroefeningen zijn. Helder en
vlot vertelde hij in Stemmen op
schrift al het verhaal van het Ne
derlands als literaire taal, aanvan
kelijk als schuchtere stem in losse
woorden, kreunend onder het ge
wicht van het Latijns vaderlijk ge
zag. In Wereld in woorden heeft
die literaire taal zich volop ge
ëmancipeerd tot de zelfbewuste
artisticiteit van het Miserere mei,
de openingstekst van het Brugse
Gruuthusehandschrift. Hier is het
Latijn enkel nog een opstapje tot
een lange, poëtische meditatie in
de volkstaal op psalm 50. Van
Oostroms literatuurgeschiedenis
eindigt muzikaal met de persoon
lijke, weemoedige eenzang van de
achtergebleven vriend in het inti

mistische Egidiuslied.
Van Oostrom overtreft zijn voor
gangers ruimschoots in taalvirtu
ositeit en pregnante omschrijvin
gen. Zijn formuleringen zijn even
trefzeker als gedurfd: Jan Yper
man noemt hij een plastische chi
rurg avant la lettre, Jan van Heelu
een ‘embedded’ oorlogscorrespon
dent. En met zijn optimistisch
vooruitgangsgeloof gaf Jan van
Boendale de eerste expliciete aan
zet tot het poldermodel. De Bijbel
vertaler van 1360 beschouwt hij
als de meest woordenrijke zwijger
uit de Nederlandse literatuurge
schiedenis.
Niet alleen strooit Van Oostrom
tientallen dergelijke parels kwis
tig over zijn verhaal, hij heeft ook
oog voor het sprekende detail,
voor de boeiende anekdote. Als de
Gentse bibliofiel Karel van Hul
them († 1832) het in de winter zelfs

in bed niet meer warm kon krij
gen, liet hij zijn bediende oude
folianten op zijn voeten leggen…
Dit boek is werkelijk het levens
werk van een groot geleerde en
bovendien een mooi kijkboek.
Warm aanbevolen tegen winter
tenen.
FRITS VAN OOSTROM
Wereld in woorden. Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur
13001400.
Bert Bakker, 651 blz., 45 €.
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