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Fabuleren over Bredero's persoonlijkheid1 

Het onderzoek van Bredero's werk gaat 
voort en zal blijven voortgaan. Zelfs over 
de Spaanschen Brabander, waarschijnlijk 
het meest bediscussieerde literaire werk 
uit onze Gouden Eeuw, zullen nieuwe 
interpretaties blijven verschijnen. Maar er 
zijn ook relatief verwaarloosde onder 
delen van Bredero's oeuvre en dat gold ze 
ker voor zijn proza. De kwaliteit daarvan 
is wel onderkend. Om mijzelf te citeren: 
in een recent artikel over Bredero's Gees 
tigh Liedt-Boecxken noemde ik de voor- ,-, 
rede ervan 'een prachtig voorbeeld van 
het levendige proza met een geheel eigen 
toon, dat de dichter Bredero kon schrij 
ven.' Maar daar bleef het bij. Daarom is 
het zo gelukkig dat Jeroen nu een gron 
dige studie en tekstuitgave eraan heeft 
gewijd. Dat is een grote stap vooruit. 
Naast Bredero's werk blijft ook zijn 

persoonlijkheid fascineren. Maar in de 
beschouwingen daarover is maar weinig 
vooruitgang waar te nemen. Er lijkt 
eerder sprake van cirkelbewegingen of 
van een Echternachse processie: drie stap 
pen vooruit en dan weer twee achteruit. 
Terwijl toch in onze nog prille eeuw het 
genre van de biografie een verheugende 
opbloei doormaakt. De laatste en weinig 
bevredigende levensbeschrijving van 
Bredero, die door Knuttel, is echter al 
van ruim zestig jaar geleden. Het lijkt 
mij ook een illusie dat er ooit nog een 
goede moderne biografie van Bredero zal 
verschijnen. Garmt Stuiveling, die daar 
bij uitstek voor geëquipeerd was, consta 
teerde al in 1970 dat er gewoon te weinig 
relevant bronnenmateriaal is, en zeker 
niet voor een verantwoord psychologisch 
portret. Dat zouden we immers graag 
zien. We hopen toch altijd uit elke nieuwe 
biografie niet louter te weten te komen 
wat iemand heeft gedaan, maar ook wie 
hij of zij wás. Ook bij iemand zo ver van 
ons weg als een zeventiende-eeuwer. 
Neem iemand als Vondel. Voor zijn re 

cente biografie van die coryfee beschikte 
Piet Calis op dat punt over weinig gege 
vens, maar hij slaagt er toch in iets over 
het karakter van de man uit zijn materi 
aal te destilleren. Vondel moet, conclu 
deert Calis, over een uitzonderlijk sterke 
sensibiliteit beschikt hebben. Hij leefde 
intens, stond open voor vele indrukken 
en snoof dat alles met ongekende gretig 
heid in zich op. Deze in het dagelijks 
leven nogal zwijgzame man (dat heeft 
Calis van Geeraerdt Brandt) wilde met al 
zijn zintuigen de werkelijkheid ervaren. 
Daarbij was zijn karakter nauwelijks tot 
meegaandheid geneigd zodat hij uitgroei 
de tot een tegendraadse figuur. 
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Subjectieve interpretaties 
Tot zover Calis over Vondel. Nu zijn de 
hier genoemde eigenschappen ook weer 
niet zó bijzonder. Aan Bredero zouden 
ze met wat goede wil ook toegeschreven 
kunnen zijn. Maar wat men in de loop 
van de tijd over diens persoonlijkheid en 
levenswijze heeft geschreven is veel spe 
cifieker, doet vaak anachronistisch aan, 
en is vooral gebaseerd op het drijfzand 
van hoogst subjectieve interpretaties 
van literaire teksten als waren die strikt 
autobiografische documenten. 
De verleiding om dit te doen is bij de 

dichter Bredero ook wel heel sterk, zeker 
waar in zijn lyriek een ik-figuur aan het 
woord is die zich met grote directheid 
lijkt uit te drukken. We laten ons als 
lezers toch graag meeslepen door poëzie 
die authentiek klinkt en ons meteen pakt 
door de onverbloemde uitdrukking van 
herkenbare gevoelens en ervaringen. En 
de door zijn uitgever Van der Plasse in het 
postume Groot Lied-boeck gepresenteer 
de drieslag van boertige, amoureuze en 
religieuze liederen is graag beschouwd als 
het spiegelbeeld van een levensloop waarin 
een periode van jeugdige uitspattingen en 
een reeks ongelukkige liefdes tenslotte uit 
liep op een einde vervuld van godsdienstig 
gekleurd berouw. De bodem onder deze 
visie leek eruit gevallen te zijn toen August 
Keersmaekers in 1968 aan het licht bracht 
dat de als autobiografisch geziene liederen 
voor Margriete omstreeks 1614 vertaald 
waren uit een Franse novellen bundel 
en dat dit ook gold voor het - overigens 
prachtige - 'Aendachtigh Gebedr' dat het 
Groot Lied-boeck besluit en dat steeds 
weer geïnterpreteerd was als een diep 
gevoelde belijdenis, geschreven kort voor 
zijn dood in augustus 1618, van schuld na 
het eigen zondige leven. Deze debunking 
werd vervolgens stevig ondersteund door 
Stuiveling in zijn grote uitgave van het 
liedboek. Maar daarmee was het laatste 
woord hierover niet gezegd en waren de 
verhalen over Bredero's losbandige levens 
loop niet uit de wereld. 

Fons Gommers 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit een column 
die vorig jaar in vak Taal stond2• Ik werd 
daarop geattendeerd door Mieke Smits. 
Die column, met als titel 'Bredero een 

brave sukkel?', werd geschreven door Fons 
Gommers, in de jaren zeventig en tachtig 
leraar Nederlands in de bovenbouw van 
de toenmalige Rijksscholengemeenschap 
in Gorinchem. Hij vertelt dat hij zich toen 
graag inspande voor de oudere litera- 
tuur. Bredero was één van zijn favorieten, 

omdat die uitstekend kon aansluiten bij de 
belevingswereld van jongelui uit de jaren 
zeventig, met thema's als de rauwheid, 
hitsigheid, het volkse vermaak, maar ook 
de existentiële eenzaamheid. En nu komt 
hij in de nieuwe literatuurgeschiedenis 
van Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt 
Bredero tegen als wat hij een brave sukkel 
noemt. En hij stelt vast dat die opvatting 
al jaren bon ton blijkt te zijn bij specialis 
ten als Garmt Stuiveling en Eddy Grootes. 
Het draait om de interpretatie van het 
bekende lied met als beginstrofe 

Wat dat de wereld is, 
Dat weet ick al te wis 
(God betert) door 't versoecken: 
Want ick heb daer verkeert 
En meer van haer geleerd 
Als vande beste boecken. 

Hij verwijt de auteurs van het handboek 
dat ze alleen aandacht schenken aan de 
eerste twee strofen van het lied, waar het 
gaat om de waarde van de eigen levens 
ervaring, maar de rest van het lied buiten 
beschouwing laten. Daar is de toon im 
mers heel anders: 

Nu heb ick 'tal versocht: 
Soo dol, als onbedocht, 
Soo rauw als onberaden. 
Och Godt! ick heb te blind 
En al te seer bemind 
De dingen die my schaden. 

En wat waren die dingen dan? schrijft 
Gommers. 'Nou niet mis volgens mij, lees 
maar: 

Een hooft vol wind en wijn, 
Een hart vol suchts en pijn, 
Een lichaem gants vol qualen 
Heeft Venus en de kroes, 
Of selfs die leyde droes, 
My dickwils doen behalen.' 

Hij vervolgt met: 'Kwalen van Venus en 
de kroes uitleggen als "hij had wel eens 
een kater en was vaak hopeloos verliefd", 
is echt te naïef. Kwalen van Venus en de 
kroes staan gewoon voor geslachtsziekten 
en een ernstige vorm van alcoholisme. 
Bredero komt in de volgende strofen zelf 
met het bewijs door de symptomen van . 
zijn ziektebeeld te beschrijven. Overmatig 
zweten nachtmerries hallucinaties[?].( ... ) 

' ' ·· " wart Daarvoor sprak hij ook al over zijn z 
en zwetig zwoord", waarmee hij zijn 
hoofdhuid bedoelt.' d 
Overwegingen uit de vakliteratuur wor en 

. d Daar zou door Gommers met aangeroer · 
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je kunnen vinden dat het hier om een lied 
gaat, geschreven op een erboven aange 
geven melodie die bekend verondersteld 
werd. En dat zo'n klacht bedoeld kan zijn 
om - misschien in kleine kring - gezamen 
lijk gezongen te worden, waarbij de mo 
gelijkheid tot identificatie wordt geboden, 
zoals dat ook met de bijbelse boetepsalmen 
plaatsvond. Gommers laat die achtergrond 
buiten beschouwing. Je kunt je trouwens 
ook goed voorstellen dat een klas vol 
pubers geen boodschap heeft aan dergelijke 
historische overwegingen. Waarschijnlijk 
zou ik, als ik leraar was gebleven, deze 
tekst ook als volstrekt autobiografisch 
hebben gepresenteerd, zoals Gommers hier 
doet: 'Bredero stelt zich hoe dan ook bui 
tengewoon kwetsbaar op, alsof hij vond, 
dat hij niets meer te verliezen had? Zo'n 
zelfbekentenis ga je niet voor de aardig 
heid zwaarder aanzetten, want je zult er 
het respect van de standen waar Bredero 
juist zo graag aansluiting bij vond, niet 
mee winnen. Hier spreekt de schrijver recht 
vanuit zijn hart, aan de waarheid van zijn 
woorden hoef je niet echt te twijfelen. Hij 
is bloedserieus. ( ... ) Hier zien we een man, 
die de ruige kanten van de samenleving 
kent, die er deel van uitmaakte.' 

De romantische / tragische visie 
_Deze opvatting van 'Wat dat de wereld 
is' lijkt een moderne variant van wat door 
J.P. Naeff, die indertijd twee boeken heeft 
gepubliceerd over de waardering van Bre 
dero, de romantische of de tragische visie 
op diens persoon heeft genoemd. Hij vond 

die bijvoorbeeld bij de literatuurhistoricus 
Prinsen, de essayist Dirk Coster en (het 
meest bekend geworden) in het gedicht 
over Bredero van Hendrik Marsman. Ik 
citeer om te beginnen Prinsen in diens 
uitgave van de Spaanschen Brabander 
uit 1918: 'Door heel zijn leven heen is 
hem de hooge heilige liefde een bron van 
droefheid en vertwijfeling geweest. De 
smart over de onbereikbaarheid van zijn 
gedroomd geluk jaagt hem in den dol- 
len roes van wijn en vrouwen, en als hij 
ontwaakt en ziet in ontzetting zijn fiere 
hoogheid van ziel vertrapt, schreit hij op 
in ontstellende wanhoop, slaakt hij smart 
kreten van diepe, zuivere menschelijkheid, 
zooals we niet kennen in heel onze litera 
tuur.' ( ... ) 'Dan strekken de weemoed, 
de troostelooze ontmoediging, de starre 
wanhoop heur vale vlerken over hem uit 
en hij ziet enkel leege ijdelheid, een droef 
eentonig spel heel het bange leven.' 
En Dirk Coster, in 1927, weet zelfs 

welke indruk zijn gestalte maakt en hoe 
Bredero uit zijn ogen keek: 'Hij is het 
ruwe en naïeve kind, droomverzonken 
beurtelings en wreed, mateloos in zijn 
overgave en deemoedig in zijn liefde.' - 
'Hij verschrikte hen [dat zijn de verfijnde 
meisjes in Amsterdam] ongetwijfeld door 
zijn rauwheid, door de hevigheid zelf 
van zijn aanbidding, door de koboltsche 
gedrongenheid van zijn zware gestalte, en 
het meest misschien door de drukkende 
hondenootmoed van zijn diepe blikken.' 
En over 'Wat dat de wereld is' schrijft 
Coster: 'De stem van dit vers is lijdens- 

heesch, met huilende uitbarstingen als 
van een stervenden schooier.' 
De visie van Prinsen werd al meteen 

als onzin afgedaan door Knuttel, de latere 
biograaf van Bredero: 'De heer Prinsen 
meent over Bredero te schrijven, maar 
in werkelijkheid heeft hij het over een of 
anderen dichter uit het laatst der negen 
tiende eeuw.'( ... ) 'Maar waarvoor zelfs 
elke aanwijzing geheel ontbreekt, wat 
geheel op willekeurige vermoedens berust, 
dat is de voorstelling van den Bredero, die 
in woeste uitspattingen vergetelheid zoekt 
voor de misère van het leven, waarvan het 
gevoel zou voortkomen uit zijn ongeluk in 
de liefde.' Bredero is geen tobber, me 
lancholicus of wildeman. En wat verder 
schrijft Knuttel: 'Dat Bredero geen gesla 
gene door de tragiek van het leven geweest 
is, niet iemand die het leven als misère 
beschouwde - hij de krachtige meelever in 
den jongen opbloei van Amsterdam, - nog 
in 1616 en '17 niet, zoo klaar mogelijk 
blijkt het in de frissche, moedige, over 
tuigde voorreden tot zijn spelen!' 
Dat was in 1919. Maar het heeft niet 

geholpen. Marsmans gedicht, overigens 
nog steeds van grote retorische kracht, was 
van 1930 en is vervolgens talloze malen 
herdrukt. De romantische visie op Bre 
dero's persoonlijkheid en levensloop heeft 
standgehouden en duikt telkens weer op. 

Psychologiserende uitspraken 
Zelfs de scherpste critici van het hin 
eininterpretierende romantische beeld 
van Bredero zijn tro_uwens soms gewone 
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lezers die er niet altijd aan ontkomen om 
psychologiserende uitspraken over hem te 
doen. Naeff, die het hele tableau van de 
Bredero-waardering tussen circa 1615 en 
1950 kritisch heeft geanalyseerd, veron 
derstelt bijvoorbeeld dat Bredero zich in 
de samenleving misplaatst en miskend 
achtte, dat hij snel verongelijkt was en 
onzeker ten aanzien van zichzelf. En zijn 
lyrische gedichten tonen volgens Naeff 'zijn 
aandoenlijke eigenschappen: trouwhartig 
heid, natuurlijkheid en gevoeligheid, soms 
omslaand in kwetsbaarheid, verontwaar 
diging en ruwheid. Het zijn eigenschap 
pen die licht meegevoel en ook meelijden 
opwekken.' En Stuiveling stelt, bij alle 
kritiek op te gemakkelijke identificatie van 
de dichter en de mens Bredero, dat diens 
'aendachtige' liederen geschreven zijn 'van 
een doorleefde werkelijkheid uit en vervuld 
van emoties die samenhangen met een 
veel existentiëler zelfbesef dan wat iemand 
denkende of oordelende of moraliserende 
ooit bereiken kan.' Maar het Aendachtigh 
liedt-boeck is volgens Stuiveling zeker 
geen dichterlijk verslag van wat Gerbrand 
Bredero had gedaan en ondervonden. 

Overtuigend uitgedrukt is niet identiek 

met waarheidsgetrouw 

Ik kan en wil zelf ook absoluut niet 
uitsluiten dat Bredero in een deel van zijn 
'aendachtige' liedjes hoogst persoonlijke 
ervaringen weergeeft. Dat is alleen niet 
echt te bewijzen, gezien de conventies van 
het genre. We moeten ons realiseren dat 
de uitdrukking van schuld en zondebesef 
niet vanzelfsprekend samenvalt met een 
zondig leven leiden. In de formulering 
van Stuiveling: 'Bredero's zondebesef is 
de individueel-dichterlijke variant van 
een veel algemener verschijnsel dat tot 
het wezen van het christelijk geloof be 
hoort.' Nu kan men daar tegenin brengen 
dat Bredero in het eerste lied uit het 
Aendachtigh Liedt- Boeck zichzelf toch 
met zijn voornaam toespreekt: 

Garbrande, wilt ghy leven recht gerust? 
So lieft uyt liefd' den lieven Godt 
met lust, 

maar de slechte gewoonten die hij ver 
volgens zegt te moeten mijden zijn wel 
erg algemeen menselijk. Dan is er nog 
een Liedeken van mijn se/ven, maar dat 
is meer een retorische Spielerei om het 
woord zelf zoveel mogelijk te kunnen 
noemen. 'Wat dat de wereld is' steekt ook 
naar mijn mening met kop en schouders 
uit boven het gemiddelde niveau van het 
Aendachtigh Liedt-Boeck. Maar juist die 
kwaliteit in vergelijking met het algemene 
niveau van de vroegmoderne religieuze 
liederenschat verleidt ons ertoe het als au- 
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thentiek en levensecht te ervaren. Over 
tuigend uitgedrukt is echter niet identiek 
met waarheidsgetrouw; en zelfs als de 
emotie echt en doorleefd is, hoeft die niet 
te steunen op reële biografische feiten. 
In deze wisselingen en onzekerheden 

met betrekking tot Bredero's persoonlijk 
heid en gevoelsleven vond ik voldoende 
redenen om bij de column in vakTaal 
nogal uitvoerig stil te staan. Die wordt 
overigens ook nog ontsierd door het 
portret van David Bailly dat ten onrechte 
lang voor dat van Bredero is aangezien. 
Maar dat kan ook door de redactie van 
vak Taal eraan zijn toegevoegd. 3 

Brief aan Magdalena Stockmans 
Ik ben trouwens nog niet klaar met het 
betoog van Gommers - of is 'de harten 
kreet van Gommers' een betere aandui 
ding ervoor? In de rest van zijn column 
zet deze de waarde van 'Wat dat de wereld 
is' als autobiografisch document af tegen 
Bredero's brief aan Magdalena Stockmans 
van omstreeks nieuwjaar 1618. In Jeroens 
boek heeft die vanzelfsprekend zijn plaats 
gekregen. Deze brief, zo'n acht maanden 
voor de dood van de dichter geschreven, 
is in de Brederostudie wél betrouwbaar 
geacht om iets meer te weten te komen 
over de man die Gerbrand Bredero was. 
Ikzelf heb die als zodanig gebruikt in een 
artikeltje in een gelegenheidsbundel voor 
Marita Mathijsen die in 2009 op de site 
van de dbnl is gepubliceerd. 
'Wie is er nu geloofwaardiger?' vraagt 

Gommers zich af. 'Hij, die in psychische 
nood naar buiten komt met een toch 
algemeen verwerpelijke levensstijl, of· 
de schrijver die in een overdreven brief, 
aan weer een onhaalbare liefde, allerlei 
smoezen verzint vanwege een gemiste 
afspraak? Toch meent een specialist als 
Grootes naar aanleiding van een brief 
van Bredero aan Magdalena Stockmans 
waarin het zojuist genoemde voorkomt, 
het volgende te moeten concluderen (ik 
breid het door Gommers gegeven citaat 
wat uit): 
"De inhoud heeft iets aandoenlijks: 

Gerbrand Bredero, op dat moment 
zonder meer de succesrijkste toneelschrij 
ver en meest geliefde liedjesdichter van 
Amsterdam, put zich uit in excuses en 
omstandige verklaringen omdat hij ken 
nelijk een afspraakje heeft gemist met een 
negentienjarige schone van wie hij zich ik 
weet niet hoeveel had voorgesteld. En als 
een brave zoon tobt deze 32-jarige vrijge 
zel er ook nog over dat hij zijn ouders on 
nodig ongerust heeft gemaakt door tegen 
zijn gewoonte zomaar van huis te gaan 
zonder hun te vertellen waarheen. Alleen 
al dat laatste punt maakt brandhout van 
het beeld van Bredero als een losbol en 

poète maudit, dat in de twintigste eeuw 
(vooral dankzij Marsmans gedicht) ten 
onrechte opgang heeft gemaakt." Tot 
zover mijn weergave van het geval. 
Over de laatste twee zinnen ervan 

viel Gommers: 'Ik vind de brandhout 
kwalificatie wel erg snel', zegt hij. Bredero 
komt immers met een reeks van smoezen 
waarvan volgens Gommers de ene de an 
dere als het ware opheft. Laten we ze eens 
langsgaan. Op maandag, schrijft Gerbrand, 
had hij een eetafspraak, en op dinsdagmor 
gen werd hij door een vriend overgehaald 
om mee te gaan naar de begrafenis van een 
kennis in Haarlem, waarbij hij in de haast 
vergat dit aan zijn ouders mee te delen. Die 
waren tot zijn spijt heel ongerust geweest, 
aangezien ze niet gewend waren dat hij 
wegbleef zonder het te zeggen. En tenslotte 
meldt hij dat hij ziek is geworden doordat 
hij met de slee door het ijs is gezakt. Hij 
is flink verkouden geraakt en kan dus zijn 
kamer niet uit. Tot zover de mededelingen 
in de brief. Gommers merkt hierover op 
dat als het waar zou zijn dat hij door het 
ijs gezakt was, dat al voldoende zou zijn 
geweest om zijn afwezigheid te verklaren. 
Rest volgens hem een volkomen ongeloof 
waardig verhaal: 'Nee, een passage in een 
brief die een zo duidelijke sfeer ademt van 
onwaarachtigheid, pakt mij het gekoes 
terde beeld van de intens levende, veel te 
vroeg gestorven kunstenaar niet af!' 

Strategisch gekozen smoesjes? 
Hier komen we ten slotte bij een interes 
sant punt. Waarom zou mijn interpretatie 
juister zijn dan die van Gommers? Omdat 
het zo in de tekst van de brief staat, is een 
dooddoener. Weliswaar gaan in het geval 
van een persoonlijke brief de bezwaren 
niet op die ik aanhaalde tegen een te au 
tobiografische opvatting van een literair 
genre als het lied. Maar het hoeft toch 
inderdaad niet waar te zijn wat Bredero 
in deze brief zegt? Maar als zijn woorden 
even goed gelogen kunnen zijn, blijven 
we in het duister tasten over de al of niet 
brave en huiselijke zoon die Gerbrand ge 
weest zou zijn. Het aardige van Gommers 
idee dat het hier niet om de waarheid 
gaat, is wel dat dit geval daarmee een 
mooi voorbeeld zou vormen van self- 
f ashioning, een veel gehanteerd concept 
in de huidige renaissancestudie in de zin 
van (ik citeer Wikipedia) 'constructing 
one's identity as public persona accordi~g 
to a set of socially acceptable standards · 
Heeft Gommers dan toch gelijk dat het 
hier om strategisch gekozen smoesjes 
gaat? Is mijn kwalificatie als brandhout 
inderdaad wat te radicaal? 

Nu kan zowel de ene als de andere inter 
pretatie van wat Bredero hier meedeelt 
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over zijn levenswijze hoogstens verwor 
pen worden als uit de context harde 
tegenargumenten gehaald kunnen wor 
den, dan wel tot een mate van zekerheid 
uitgroeien als er externe gegevens zijn 
die de hypothese bevestigen. Concrete 
contemporaine getuigenissen zijn er op 
dit punt nauwelijks. Het is immers niet 
erg sterk als ik nu zou teruggrijpen op 
de verdediging van Bredero door Johan 
nes Pieter van Capelle uit 1821, die zich 
behalve op 'het stille huisselijk leven dat 
hij bij zijn ouders leidde' beroept op 'het 
vaandrigschap volgens Van de Plasse ver 
kregen wegens zijn "l ffelijcke zeden"', 
en op 'de waardering ;an hoogstaande 
tijdgenoten.' Van die laatste is vooral 
Samuel Coster belangrijk, die Bredero 
in een voorrede uit 1617 zeer de hoogte 

insteekt, maar er toch ook bij vertelt dat 
die object was van laster en achterklap. 
Ik wijs echter op één hard gegeven. Dat 
is de enorme literaire productie van 
Bredero in dat laatste jaar van zijn leven, 
waarin hij naast lange bruiloftsdichten en 
liederen zowel de Spaanschen Brabander, 
de Stommen Ridder als Schyn-heylich 
voltooide, samen alleen al meer dan 7000 
versregels die hij allemaal geconcipieerd 
moet hebben en stuk voor stuk met een 
ganzenveer heeft neergekrabbeld. Dat 
had hij echt niet gered zonder een stil en 
huiselijk leven te leiden. 

Misschien spreekt de brief aan Magdale 
na dus de waarheid. Die brief waarin we 
Gerbrand Bredero zich direct als persoon 
horen uiten blijft hoe dan ook een uitzon- 

derlijk, en daarmee belangrijk document. 
Wat zijn rol als auteur aangaat, geldt dat 
zeker ook voor het overige proza dat van 
hem overgeleverd is, in het bijzonder voor 
zijn sprankelende voorredes. Het is van 
groot belang dat die nu door het boek 
van Jeroen Jansen sterk aan toegankelijk 
heid hebben gewonnen door de teksten 
opnieuw te editeren, te hertalen en ze van 
zorgvuldig commentaar te voorzien. Dat 
is een felicitatie waard. 

Eddy Grootes 
NOTEN 

1 Lezing op 16 november 2011 bij de presentatie 
van G.A. Bredero, Proza. Uirgegeven, vertaald 
en toegelicht door Jeroen Jansen. Hilversum 
(Verloren), 2011. 
2 Zie vakTaal 23(2010), afl . .4, p.7-8 (zie ook 
vakTaal 24(2011), afl.1, p.2). 
3 Opmerking van de redactie: wij belijden schuld. 

De het-hype in een nabeschouwing 
In het afgelopen najaar was ik als fellow te gast op het NIAS, het 
Nederlandse KNAW-instituut voor "advanced studies" gelegen aan 
de rand van de Wassenaarse duinen. Een beetje van de wereld ben 
je dan wel, figuurlijk, omdat je al je tijd aan onderzoek kunt beste 
den en letterlijk, omdat het NIAS notoir slecht te bereiken is. Om 
niet helemaal te vervreemden hield ik het nieuws bij via de website 
van de Volkskrant, die bijna té up to date is. Op een middag zag 
ik daar een kop langskomen die direct mijn meer dan gewone aan 
dacht trok: 'het wordt bedreigd'. 

Ik klikte door en las een samenvatting van wat kennelijk een 
artikel was in Onze Taal. De strekking was dat het woord het 
moeilijk te leren was, vooral voor tweede taalverwervers, en dat 
het daarom wel eens uit het Nederlands zou kunnen verdwij 
nen. Alsof een matige student die de klok heeft horen luiden 
mijn werk samenvatte, dacht ik nog en, ja, verdomd, daar was 
een verwijzing naar "onderzoekers van de Universiteit van 
Amsterdam" die voor deze wijsheden verantwoordelijk werden 
gehouden. Dat wordt hommeles, benieuwd hoe snel ze me weten 
te vinden, was mijn volgende gedachte. 
Aan de hand van de nummerweergave en de voicemail op mijn 

kantoor in Amsterdam kon ik achteraf vaststellen dat bijna direct 
een flink aantal journalisten waren begonnen te bellen toen de 
Volkskrant het bericht uit Onze Taal had samengevat op zijn 
site. Ik ben kennelijk niet de enige die deze site zo waardeert. Een 
flink aantal bellers liet het niet bij één telefoontje, zo kon ik ook 
vaststellen. Uiteraard bleef het ondertussen in Wassenaar nog stil. 
Dat veranderde de volgende dag. Inmiddels hadden de bellers 

die het niet hadden opgegeven, of niet een van mijn collega's 
hadden opgespoord, het secretariaat van mijn instituut in Am 
sterdam weten te bereiken, dat mij voorzichtig vroeg of ze mijn 
Wassenaarse telefoonnummer mochten doorgeven. Wij moeten 
valoriseren, zoals dat heet, dus het antwoord was natuurlijk 
positief. En journalisten communiceren, anders dan wetenschap 
pers, niet graag via e-mail, maar prefereren de directheid van de 
telefoon. Vanaf dat moment was het uiteraard wel gedaan met 
de · rust in Wassenaar. De een na de ander passeerde, met een 
~raag over nadere informatie, voor een kort interview voor een 
rant, een tijdschrift, voor een afspraak voor een radio-inter- 

view et cetera. In Vlaanderen leest men kennelijk ook de site van 
de Volkskrant want bij de bellers waren ook Vlaamse journalis 
ten. Ze vielen in positieve zin op: ze waren beleefder en namen 
meer tijd om het hele verhaal te horen. 

Geen nieuws 
Aan de andere kant komt aan een Nederlandse journaliste de 
eer toe de vraag te stellen, van wanneer dat onderzoek van ons 
eigenlijk dateerde. We hebben daarover gepubliceerd in 2007 en 
2008, kon ik in alle eerlijkheid zeggen. "Dan is het dus eigen 
lijk geen nieuws" was vervolgens de conclusie van de journa 
liste, met een licht verwijt in haar stem. Ik vermoedde dat een 
filosofische beschouwing over de vraag wat nu eigenlijk nieuws 
is misschien wel op zijn plek was, maar niet gewaardeerd zou 
worden. Tja, ik kon er ook niets aan doen dat achtereenvolgens 
Onze Taal en de Volkskrant uitgerekend op dit moment hadden 
besloten om hierover te schrijven. Nieuws is wat in het nieuws 
is - zo ongeveer. 
Ondertussen was er, zo begreep ik van een collega, ook op 

diverse internetfora een discussie begonnen over de kwestie. Ik 
kon me daar alles bij voorstellen. De suggestie dat allochtonen 
het Nederlandse het in gevaar zouden brengen, doet het dezer 
dagen natuurlijk goed in sommige kringen. En ja, dan hoort 
natuurlijk ook bij het repertoire dat taalkundigen er beter aan 
zouden doen taalveranderingen tegen te houden in plaats van ze 
te beschrijven ("Hun hebben de taal verkwanseld"), dat we kin 
deren goed Nederlands moeten leren, dat het onderwijs vroeger 
beter was, wat een genoegen het is een standaardtaal te hebben, 
dat we ons daar dan wel aan moeten houden, et cetera. Ik zou 
daar graag nog eens uitvoerig over willen schrijven, maar het 
leek me verstandig om nu deze media maar even te laten voor 
wat ze waren. Ik heb er eerlijk gezegd ook helemaal niets mee. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat juist de stelling die voor 

alle opwinding zorgde ("het wordt bedreigd") in onze publi 
caties helemaal niet aan de orde komt. Dat werk gaat over de 
verwerving van grammaticaal geslacht, zoals bijvoorbeeld zicht 
baar bij lidwoorden (de versus het) en de inflectie op adjectieven 
(een grote tafel versus een groot boek). Nu heeft ons werk denk 
ik wel diachrone implicaties. En met heel veel goede wil zou je 
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