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teksten oP uiteenlopende manreren gernterp reteerd kunnen word
êfl, ls een
deur A uteur en lezer ho even nlet noodzakelijk d ezelfde ideeën
te he b ben
de betekeni van een tekst en oo k lezers onderling kunnen
daarover van
verschillen. Soms 'verstoppen a u teurs echter e en of meer teksten
1n het
dat ze creeren. Met de p rod uctle van zo n meervoudige tekst
tonen
hun vrrtu o srtelt en meesterschap ovef de taal. B ekend ls de
prakdj k d t
( ook) van ach teren naar voren gelezen kunnen worden
(retrogades Minbekend 1S het procédé van de syntactisch du bb ele betekenis, dar zichtbaar
kan
gemaakt m et beh ulp van uiteenlopende manleÍen van 111 terPunctle.
IK
deze talige vormexp erlmenten illu streren aan de hand van een
aantal teksten
de middeleeu 'wen en vroegmoderne t1 jd. B lnnen d e kunstgeschiedenis
do en
vanaf de zestiende eeu 'w vergelij kbare S elvormen voor: eenzelfde
b e eld kan
P
VOOTS tellingen beva tten Rederijkers staan
bekend om h un voorliefde voor
taalspelletj
Sommige talige S P elvorm €ût zoals acrostichons chronoen abc-gedichten, kwamen ech ter al VO or d rederi jkersperiode
tot
Vooral de vroegs fe expenmenten met S yntactisch du bbele beteke
ze stammen utt d e veertiende eeu w moeten S chokkend
zL) n gev/ees t. Het
publiek 'was vertrouwd met eenduidige morele boodschappen.
Hier
men zich 1n een taalaanbod geconfro nteerd met twee teksten
die inh oudeelkaars tegenpo ol vormd
De ene was c onventlone el, de andere con tro-

gade

uitzondering oP d e gebruikelij ke leeswij ze vormt de retro gade (kreeftdicht
dichtvorm die geliefd was bii de rederij kers. Een retrogade kan nlet
alleen van
naar achteren worden gelezen, maar ook tn omgekeerde volgorde.
In een en
taalaanbod genereeft de dichter twee teksten. H et kan z1) n dat de
Iezer de
tekst zelf moet ontdekken of dat de a uteur kopiist of bezorger
Yan d e teks
atlent maakt op het vormexpefiment.

MEERVOUDIGETEKSTEN

Hieronder citeer ik een retrogade van de Antwerpse koopman en rederijker
Cornelis Crul (eind vijftiende eeu.w - r538/5r). De tekst laat zich niet alleen van
voren naar achteren lezen en omgekeerd (zrj het dat in het tweede geval een andere interpunctie noodzakelijk is), maar bevat bovendien een acrostichon waarin de
dichter zijn identiteit prijsgeeft:
Confoorteert mil' nu, och Heer laudabel,
Ontrent ons zijn die vianden fier;

De anonieme dichter genereert met één taalaanbod
drie balladen van acht versre-

gels ('van achten'). De eersre ballade (rinks) beschrijft
ee;
prijzenswaardig
mens. De tweede ballade (rechts) doet het omgekeerde:
hierin *o.dt iemand be_
schreven die Gods geboden negeerr. De derde b""llrd.
*"r,r,.",. u"r,
links naar rechrs wordt doorg
zo ontstaat."r, g.ãi.h, metïinnenrijm waar_
"lrtrn.
in de omgekeerde wereld wordt
beschreven:

ü, ;;
g;i;;;;hiìi;,

Zulk me¡sch es prijsselic die zijnlusten volbrencr.
Die God gerne eert, es dwaes en zod.
Hy doet zeer wijsselic die den ermen crencr.
Dies de boosheit keert, veracht Gods ghebod.
Daermen dueght an leert, hy waer *..ii.h bespodt.
Hoogh wort hy verheven die valschelic lieeht.
Dus God worr vermeert, ghy crijght tvians"cod.
Zo comdy in 't leven en ghy elckJr bedrieght.

Regeert doch tvleesch, ghenesende curabel;
Negligent en onachtsaem zijn wij schier.

Excellent prinche, ghij bevrijdt tangier,
Leeft ons inwendich ende smenscheit spaert,
In prent liefde deur tgheloove hier,
Sneeft ons van boosheit, alle quaetheit verhaert,
Cleeft aen ons vasteiick, wij sijn bewaert;
Rustich voorvechtere, thoevlucht ghemeene,
Vergheeft zonde, die bermherticheit baert;
Lustich domineert ghij, o God, alleene.'

Het idee van de retrogade roept associaties op met spotafbeeldingen die ontstonden vanaf de Reformatie (op schilderijen; prenten, religieuze penningen, trechterhalskroezen, tegels van kachels, baardmanskruiken, tabaksdozen, PUpenstopPetr.
en pistolen), waarbij een afbeelding van de paus ln omgekeerde vorm de
voorstelt.' Het verschijnsel van omkering, waarbij de paus niet alleen met de dui
vel werd geassocieerd maar ook soms met een nar, bleef eeuwenlang populair in
beeldende kunst. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Arcimboldo (t526-r5y)
perimenteerde veelr,'uldig met omkeringen, zoals in het schilderij van een
schaal, dat bij omkering een gezicht oplevert.

Twee'Balladen van achten'
Handschrift Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, nr. t7o bevat diverse
ten van Cornelis Crul, maar ook twee anonieme 'Balladen van achten'.¡ Met
teksten is iets bijzonders aan de hand. De eersre (nr. V) luidt als volgt:
Zulk mensch

es

prijsselic

Die zijn lusten volbrenct.

die God gerne eert.

es dwaes

Hy doet zeer wijsselic

Die den ermen crenct,

dies de boosheit keert.

veracht Gods ghebod.
Hy waer werdich bespodt
die valschelic lieght.
Ghy crijght wians cod
en ghy elcken bedrieght.

Daermen dueght an leert,
hoogh wort hy verheven.
Dus God wort vermeert,
zo comdy in't leven.

en zod.
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Handschrift nr. r7o uit Museum plantin-Moretus bevat
nog een tweede .Balladen van
achten'. opnieuw gaat het om een anonieme tekst De
vergerijkbare
wijze te werk, waardoor de indruk onrsraar dat beide

di.i;;;;"";;p
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"å

balladen

Tsy dy vrijfs en mânnen
die oorloghe anthieren.
Laedtse alle bannen
die hem qualic regieren.
Die 't volc pilieren,
zy Lucifers ghezelle.
Die niet en wilt obedieren
God verleenne h.- ih;i.:

In

Die pais willen hauwen,
zijn alle Gods neven.
Die twisten schauwen,
ic pryse boven screven.
FIem wensch ic deeuwich leven
die hem vought tzrjnne ais vrient.

Hy werdt hyer naer verheven
die zijnnen schepper dient.

ball ade (links ) verguist de dichter kwaadwillenden.
In de tweede bal
(rechts doet hii het omgekeerde: hij prUst
de go ed willenden. De derde ballade
zich weer PTIJ bij door lezen van links naar rechts. Andermaal
ts er prake van
m, andermaal wordt de omgekeerde wereld beschreven:

de eers te

dy wijfs en mannen die pais willen hauwen.
Jsy
Die oorloghe anrhieren, ziji alle Gods neven.
Laedtse alie bannen die twisten schauwen.
Die hem qualic regieren, ic pryse boven screven.
Die't volc pilieren, hem wensch ic deeuwich leven.
ZyLucifers ghezelle die hem vought tzijnne"l, u.i..,t.
Die niet en wilr obedieren, hy w"idt hyL, n e, verheven.
, God verleenne hem dhelle die zijnnen schepper
dient.

de Const van rbetoriþen (rS¡r) van Matthijs de
Casrelein komr de laarsrgeci_
tekst voor
varianten) als illusrarie van .Sesse baladen, tn eene,.+D"io..(met
'Nota'
ghy niet gheslachten den calve, / yinð,tdit in gheheel
lyt-dt' .
en halve. 'Het is inderdaad mogelijk om
zes bailaden te onderscheiãen, erk
de drie reeds aangewezen balladen kan ook
retogade gelezenworden.r
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Syntactisch dubbele betekenis
Het Haags liederenhandschrift (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, rz8 E z), ontstaan in de kring van het Hollandse hof omstreeks r4oo, bevat een vrouwenstrofe
van de sprookspreker Augustijnken, waarin de auteur rekening houdt met t¡Mee
manieren vanlezen.6 De tekst telt drie strofen met rijmschema ababcdccd. Op het
eerste gezicht gaat het om een klacht waarin een antiridder wordt beschreven. Regel na regel somt een vrouw diens slechte eigenschappen op. Niemand houdt ooit
van hem en niemand prijst hem, hij is nergens welkom en goede vrouwen hebben
een hekel aan zíjn levenswijze:

Mich heeft een ridder die waldoen haet,
Tot geenre tijt hi es gemint.
Den trouwen goeden hi versmaet.
Niet hi es ter doecht gezint.
Tzi der archeit hi hem geeft,
Node ich hem doget wenschen.
Vant argelist in hem cleeft,
Alte zelden hi eerlijc leeft
Ghelijc den goeden menschen.

Al zin

meynen ist buesheit,
Sonder doecht is al zin wesen.
Oec doet hi ongetruwicheit,

Niement ich hore prisen desen.
Onreyne gelaet ist hem vast,
Nemmermeer hi eer bejaecht.

Daerzi

is

hi een onwert gast,

Nergent hi wil spien na rast,
Hem en ruecht wie hem beclacht.
Manheit hait er och begeven,

Nicht vrom is er bevonden.
Der goeder wijf haesent zin leven,
Ghein doget he sprac al sine stonden.

Hogen name zal he scuwen,
Nemmermee he staet na lof.
Den goeden mach wal vor hem gruwen,
Min dan niet he mint den truwen
In alre goeden heren hof.
Gelezen met enjambement verandert de inhoud van de tekst in zijn tegendeel.z
is het een ideale ridder die lof krijgt toegezwaaid. Een vrouw somt diens goede
genschappen op. Hij is geliefd en wordt geprezen, hij is overal welkom en geen
de goede vrouwen hebben een hekel aan zljn levenswijze:

Mich heeft een ridder die waldoen haet
Tot geenre tijt, hi es gemint.
Den trouwen goeden hi versmaet
Niet, hi es ter doecht gezint.
Tzü der archeit hi hem geeft
Node, ich hem doget wenschen.

Vanr argelist in hem cleeft
Alte zelden, hi eerlijc leeft,
Ghelijc den goeden menschen.

Ai zin meynen ist buesheit
Sonder, doecht is al zin wesen.
Oec doet hi ongetruwicheit
Niement, ich hore prisen desen.
Onreyne gelaet ist hem vast
Nemmermeer, hi eer bejaecht.

Daerzi is hi een onv/ert gast
Nergent, hi wil spien na rast)
Hem en ruecht wie hem beclacht.
Manheit hait er och begeven
Nicht, vrom is er bevonden.
Der goeder wijf haesent zin leven
Ghein, doget he sprac al sine stonden.
Hogen name zal he scuwen
Nemmermee, he staet na lof.
Den goeden mach wal vor hem gruv/en
Min dan niet, he mint den truwen
In alre goeden heren hof.

Anoniem, Paus of duivel (circa 16oo).

het handschrift-Van Hulthem (Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België,
589-64), dat rond r40t-r4o8 is ontstaan in Brussel of in de nabijheid daarvan,
een tekst voor met hetzelf de aantal strofen en hetzelfde rijmschema als de votekst. Dit keer voert een man het woord. Ook hier geldt dat de auteur er rekemee houdt dat de tekst op twee manieren kan worden gelezen.
Ene boerde

Ic minne een wijf die scande geert,
Nemmermeer si pijnt na ere.
IØijflijcheit haet hare onweert,
Nicht haren prijs kan si meerren.
Quade, ongheraecte werken si doet,
Nergens haer lijf ich minne.
Aan valscheit keer¡ si haren moet,
Selden voer scande si haer behoet
Haer hertse ende oech haer sinne.

Al

haer seden prijst men nicht,
\üeinig goet sijn haer dade.
Ontrouwe heeft si in haer geplicht,

Negeine stont si blijft gestade.
Aen haer oncuesche werken sijn,
Nergeens si haer wael prueft.
Alle doeght in haer verswijnt,
Cleine doghet si haer onderwint,
Haer en roect nicht wien dat bedrueft.

Hier om soe muotsich laen van ir,
Nicht lief es mir die saerte.
Si sal ummer leiden mir,
'Weinich

op haren troest ich waerte.
Ich wilse scuwen op minen eit,
Luttel mich helpt haer gruetsen.
Men vintse sonder bescheidenheil
Nemmermeer mijn dienst bereit
Sal sijn der saleger suetsen.s

Het is een treurig portret van een minnaar die van een vrouw houdt die er een
deugdelijke, onhoofse levensstijl op nahoudt, waardoor hij zichten slotte

zaaktzietzichvanhaar af te keren. Een lezing met enjambement laat de
van de tekst in zijn tegendeel verkeren. De tekst over een onhoofse vrouw
dert in een lofzang op de ideale vrouw:
Ene boerde

Ic minne een wijf die scande geert
Nemmermeer, si pijnt na ere.
Vijflijcheit haet hare onweert
Nichq haren prijs kan si meerren.
Quade, ongheraecte werken si doet
Nergens, haer iijf ich minne.
Aan valscheit keert si haren moet
Selden, voer scande si haer behoet,
Haer hertse ende oech haer sinne.

prijst men nicht
goet sijn haer dade.
Ontrouwe heeft si in haer gepiicht

¡

Hier om soe muotsich laen van ir
Nicht, lief es mir die saerte.
Si sal ummer leiden mir
Ileinich, op haren troest ich s/aerte.
Ich wilse scuwen op minen eit
Luttel, mich helpt haer gnretsen.
Men vintse sonder bescheidenheit

Nemmermeer, mijn dienst bereit
Sal sijn der saleger suetsen.

heim vergeleek beide gedichten met elkaar en kwam tot deze conclusie: 'Dat
dichters ze onafhankelijk van elkaar en ook onafhankelijk van hetzelfde of
voorbeelden geschreven hebben, moet uitgesloten worden geacht'.e
teksten bevatten Duitse vormen.Io Dat maakt het des te interessanter dat het
bekende volkstalige voorbeeld van de syntactisch dubbele betekenis een
tekst betreft uit de eerste helft van de veertiende eeuw."
ìØie de tekst in het handschrift-Van Hulthem voor zich had liggen, werd door
titel ('Ene boerde') overigens geattendeerd op her feit dat er iets bijzonders aan
hand was. In eerste instantie kon zo iemand wellicht menen dat de grap gelegen
in het negatieve vrouwenportret. Het is daarmee niet duidelijk of elke lezer de
dubbele betekenis direct in de gaten had. Bij voordracht lag dat anders
voordrachtkunstenaar had voldoende middelen tot zijn beschikking om het
taalspel onder de aandacht van het publiek re brengen.',
Het Geraardsbergse handschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België,
84¡) ontstond in de gelijknamige Vlaamse srad, russen 146o en r4To.IHetbeeen korte tekst met een syntactisch dubbele betekenis.'¡ Ik geef hieronder beide
ke interpuncties weer:
Lantloepers, scrivers machmen gheloeven,
Leuel bedriechs so connen sy.
'Te
rechte eert mense in allen hoven,
Selden scalcheit es hem by.
sI antleren,
loghenachtich sy sijn.
si segghen in allen manieren
bevint men inden fijn.

A1 haer seden

\leinig,

Negeine stont, si b.lijft gestade.
Aen haer oncuesche werken sijn
Nergeens, si haer wael prueft.
Alle doeght in haer verswijnt
Cleine, doghet si haer onderwint,
Flaer en roect nicht wien dat bedrueft.

scrivers machmen gheloeven
so connen sy
Lettel,
Te rechte eert mense in allen hoven
scalcheit es hem bv
Gherechdcheit si antieren
loghenachtich sy sijn.
at si segghen in allen manieren
bevint men inden fijn.
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dat gewend was aan eenduidige morele boodschappen, met
een onverwacht nieuw
verschijnsel: het gelijktijdig aanbod van een hoofrË boodschap
en zljnniet-hoofse
tegenhanger, waarbi) de niet-hoofse tegenhanger de omgek."rd"
*"r.ld representeert. De controversi¿jle, schokkende inhoud stond ,roo".op,
de conventionele in_
houd kwam pas in tweede insranrie, of bij een kunstige ,roo.¿.".ir,

aan het licht.
Een combinatie van hoofs en niet-hoofs manifesteerie zich
terzelidertijd ook in
het vroegste Middelnederlandse roneel, maar d,aar werden
het abele sp.l ár, de sot_
ternie die erop volgde lineair geschakeld en kon het publiek
..rroo. ki.r.n voortij_
dig de zaal te verlaten. Aan teksten met een syntactiich
dubbele betekenis viel niet

te

Arcimboldo, groentescbaal of gezicht (, sso).

Het literaire procédé van de syntactisch dubbele betekenis roept associaties op
een verschijnsel in de kunstgeschiedenis dat zich voor het eerst manifesteert op
grens tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Daarbij bevat (een
van) een schilderij of prent - zonder het honderdtachtig graden te draaien voorstellingen tegelijk. Een vroeg voorbeeld in de vorm van een antrop
komt voor in de laat-vijftiende-eeuwse 'Tuin der Lusten' van Jeroen Bosch (
r4ja-Í516),waar een rotspartij bij nadere beschouwing tevens een gezicht
stelt.'o

Het primaire beeld (de rotspartij) blijkt vanzelf uit de context van de rest van
schilderij (een landschap), het geztcht is secundair. Op de schilderijen van
boldo vult het gezicht de gehele beschikbare ruimte. Het is samengesteld uit
sen, dieren, boomstronken, takken, bladeren, bloemen, groenten, vruchten, of
boeken.'t Net als het principe van de omkering (zoals de paus ,/ de duivel) komt
meervoudige beeld voor tot in de moderne tijd.

Ten slotte
Talige spelvormen zljn karakteristiek voor rederijkersliteratuu r ) maaÍ
syntactisch dubbele betekenis kwamen al vó6r de rederijkersperiode tot
keling. De vroegste, veertiende-eeuwse voorbeelden confronteerden het

ontkomen.
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Verzuiling, pacificatie en Þentering in d.e Nederkndse politieh.
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r Dit artikel
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GerardReve, Verzameld, zperþ. Deel 5. Amsterdam/Antwerpe n zoot, 362.
Gerard Reve, Brieoenvan een aard,appeleter. Amsterdam/Antv/erpen r993, z6r; GerardReve, Moedig
'üoorú)darts. Brieøen aan Bert en Netty de Groot r974-t997. Amsterdam/Antwerpen zao7, 347-348.
Praat zott.
A. Kossmann, 'Brieven en gedichten van G.K. van het Reve: clown en profeet niet van. elkaar te onderscheiden'. In: Het Vrije Volk,9 april ry66.
Dezetekstverschijntin Vrij Nederlandvan r3 mei rgTz.Mulisch'tekstwordtlaterinboekvormuitgegeven onder de titel Het ironiscbe van d.e ironie. Over het geval G.K. van bet Reoe.'s-Gravenhage
ry)6.
G.K. van het Reve, De taal d.er liefd,e. Amste¡dam 1972,7r.
Zie over deze kwestie ook: Eep Franken, 'Ironie of niet? Mulisch contra Reve'. In: Suzanne Fagel,
Eep Francken 8c Rick Honings (red.), Strijd! Po.lernieþ en conflict in d.e Nederlandse letteren.Leiden
20r2, r35-t4a.
}{arry Mulìsch, Het ironiscbe ,uan de ironie, Brussel/'s-Gravenhage 1976, 46.

Mulisch ry76,5o-5r.
H. Ho{huizen, "'Ik doe alleen maar wat ik wil". Harry Mulisch schaamt zich niet voor zijn luxe. "Ik
had een geslaagd zakenman kunnen z1jn."' .In: De Tijd, z5 okrober ry69.
Yan het Reve 1972,7r.
Gerard Reve, Arcbief Reøe r 96 r - r 98o. Baarn r 98 z, 6 4.
Gerard Reve, Schoon schip r945-t984. Amsterdam 1984,245.
Reve 1984,245.
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zi Ongepubliceerde vertaling doorJohan Schokker.
zz YanderJagt 2oo2, 2t9.
z3 Van derJagt 2ooz,314.
z4 Yan derJagt zoaz,316.
z5 YanderJagt 2oo2,: 3.
z6 Dievetwìjzingen zïn ook elders in het oeuvre van Grunberg te vinden. Zie yra van
Dijk, .Uitblinken
in overleven. De erfenis van de.Shoah bij Arnon Grunberg'."In:
J.frr" è""a 1*a ), Het leøen øolgens
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¡*J.1 zor2,74_ro4.
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Op die dubbele rol van rffenen wijst ook M.E. \X/eissenböck, .,warum gerade
Schauplatz in Marek.van derJagts Roman i'Amour fou,,,. In: Leopord
De.loedi He.uffelen & M. Elisabeth rveissenböck "(red,.), Rezeption, InteraÞtinn uni Integration:
z,oo8, 779.
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Johan Schokker voor zijn commentaar en waardevolle inzichten.
George Bataille, 'Aantrekking en Afstoting II'. In: Marc De Kesel (red.), De sfinx oan de sociologie,
Georges Bataille. Een politiehe filosofie aan bet gerøeld. Batøilles bijdragen tot het 'College ooo, Sociologie' (rSSZ-tçSÐ. Leuven 1994, Iz.
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kuaad, zort), of een blogpost van z9 mei zoro: 'The Belgian philosopher Marc De Kesel g",r" a terrific introduction to Lacan. Usually the world of Lacan is presented as impenetrable, but De Kesel made Lacan sound logic and inevitable.' Ziehttp://www.arnongrunberg.com/blog/r437-symposium. Geraadpleegd op z9 april zor4.
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