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In december 2007 moest Herman Pleij opponeren bij een promotie in Gent. Het proefschrift waartegen 
hij bedenkingen mocht inbrengen, behandelde de literaire productie bij stedelijke feesten ter ere van het 
huis Habsburg-Bourgondië in Vlaanderen en Brabant tussen 1432 en 1561.1 De promovendus liet zien 
hoe steden en stedelijke auteurs, voornamelijk rederijkers, gestalte gaven aan ideeën en opvattingen 
over de relatie tussen vorst en volk, en met hun refreinen, balladen en toneelstukken trachtten die 
relatie te beïnvloeden. Nadat hij naar goed gebruik zijn waardering voor de studie had uitgesproken, 
formuleerde Pleij een reeks korte, inhoudelijke vragen. De laatste vraag gold de conclusie van het boek 
en zette de kandidaat voor het blok. Hij had het volgens Pleij bestaan om in de slotzin van zijn boek de 
door hem besproken teksten te omschrijven als ‘een fascinerende weerspiegeling […] van de 
verhoudingen tussen de stad en het hof’.2 Pleij liet hem de volgende keuze: ofwel nam hij deze zín 
terug, ofwel zijn hele bóek. Dat had immers laten zien dat literatuur niet passief reflectéért, maar actief 
wérkt. De promovendus koos eieren voor zijn geld en beloofde de slotzin te veranderen. 
 Uiteraard kreeg Pleij met de formulering van zijn laatste vraag de lachers op zijn hand, wat ook 
zeker zijn bedoeling was. Maar uit de toon waarop hij haar stelde kon ondubbelzinnig worden 
opgemaakt dat hij het méénde: het gaf geen pas literatuur louter als spiegel van de geschiedenis te 
beschouwen. Ze is daarin handelend aanwezig. De wijze waarop Pleij literatuurgeschiedenis bedrijft is 
erop gericht te laten zien wat teksten doen in de omgeving waarin ze geschreven en voltooid worden, 
wat ze er als het ware aanrichten. Daarmee is wat Pleij zelf bedrijft eigenlijk geen 
literatuurgeschiedschrijving maar geschiedschrijving aan de hand van literatuur, van teksten, soms 
slechts van enkele woorden, die in zijn lezing en beschouwing soms tot veel meer in staat blijken dan 
wij dachten of voor mogelijk hielden. 
 Pleij is – en daarmee zeg ik niets nieuws – naast literatuurhistoricus evenzeer, zo niet meer, 
cultuurhistoricus. Dat verklaart zijn behoefte op zoek te gaan naar de randen of grenzen van de tekst. 
Dat kunnen de liminaria of marginalia van een handschrift of druk zijn, of de momenten waarop en de 
omstandigheden waaronder die tot stand komen. Maar meestal gaat het om de ogenblikken waarop en 
de condities waaronder een tekst wordt gelezen, gezegd, gezongen of gespeeld. Meer dan de tekst is 
het de context die bij hem interesseert. Juister geformuleerd: de tekst staat centraal, maar kan alleen 
                                                           
1 Mareel 2007-2008. Een handelseditie verschijnt in 2009 bij Amsterdam University Press. 
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historisch geduid worden door zijn werkzaamheid te laten zien in de handen, maar meer nog de 
monden, de ogen en de oren van hen die hem schreven, lazen, bekeken, prevelden, zongen, 
declameerden of uitbeeldden, door te letten op de totstandkoming en het effect ervan. Het is de taak 
van de literatuurhistoricus de tekst in zijn materiële gedaante van dode letter op papier, waarin we hem 
vandaag gedwongen zijn te raadplegen, tot leven te brengen, zo niet door echte vertolking, dan toch 
door reconstructie, een interpreterende reconstructie welteverstaan, die meer nog dan historische 
waarheid – ‘wie es eigentlich gewesen’ – een verhaal wil vertellen. 
 De verhouding tussen tekst en context in Pleij’s werk is goed te zien aan de opzet van Het gilde 
van de Blauwe Schuit en De sneeuwpoppen van 1511,3 waarin de tekst ook in letterlijke zin niet voorop 
staat maar achteraan komt, als bijlage. Dat heeft ook hiermee te maken, dat hij altijd een voorkeur aan 
de dag heeft gelegd voor teksten die onaf zijn, in de zin dat ze slechts in hun akoestische voltooiing, 
verklanking of realisering – allemaal termen uit Het gevleugelde woord4 – werkelijk bestaan, en met hun 
voltooiing, verklanking of realisering meteen weer verdwijnen. Het gaat om repertoire, scripts, 
draaiboeken, blauwdrukken, hulpmiddelen, geheugensteunen – ook weer termen van Pleij zelf – waarin 
wat literatuur tot literatuur maakt, namelijk het literaire moment, slechts rudimentair aanwezig is. Zulke 
teksten hebben een dramaturg nodig, schrijft hij ergens, die dat moment voor ogen haalt.5 Waar het op 
neerkomt (in Het gevleugelde woord, vooral in het laatste hoofdstuk, is hij daar explicieter over dan in 
eerder werk) is dat hij literatuur, teksten, woorden wil gadeslaan, bespieden, betrappen op het moment 
dat ze geactiveerd worden. Hij wil er met zijn neus bovenop zitten en zien wat er dan gebeurt. Vandaar 
dat hij ons zijn observaties ook steevast meedeelt in het presens historicum. Hij wil de afstand tot het 
literaire moment zo klein mogelijk te maken, een ervaring van onmiddellijkheid creëren. 
 ‘Literatuur is overal’, met die woorden opent Het gevleugelde woord, en Pleij herhaalt ze nog eens 
aan het eind.6 ‘Het nestelt zich in het hart van de stad’, heet het daar, ‘om dat nooit meer te verlaten.’7 
‘Overal’ betekent in de stad, die zó vanzelfsprekend de context vormt van de literatuur tussen 1400 en 
1560, dat Pleij haar niet eens nadrukkelijk als zodanig introduceert, en die het verklarende kader levert 
waarbinnen die literatuur van deze periode begrepen moet worden. De concepten waarmee dat volgens 
hem mogelijk is en die door de condities van het stedelijk samenleven bepaald zijn, liggen eigenlijk al 
vanaf Het gilde van de Blauwe Schuit vast: beschavingsoffensief, burgermoraal en neo-stoïsch 
practicisme. De kracht van zijn werk ligt in zijn vermogen de literatuur en cultuur van de late 
middeleeuwen steeds consequent te beschrijven en te interpreteren vanuit het doen en denken van 
burgers in de stad. De beperking – en ik gebruik het woord ‘beperking’ hier niet pejoratief –, de 
beperking tot de genoemde begrippen heeft steeds geleid tot een helder en overzichtelijk vertoog. Pleij 
heeft er nooit ook maar enige twijfel over laten bestaan hoe hij de laatmiddeleeuwse werkelijkheid zag 
en ziet. 
 Zo provoceert hij ons steeds weer de bronnen die hij gebruikt te lezen of te herlezen, en vast te 
stellen of zijn interpretaties ervan stroken met eigen bevindingen.  Aangezien Pleij zich niet beperkt 
tot de tekst maar ook de context in zijn studies betrekt, cultuurgeschiedenis bedrijft, steeds vanuit die 

                                                                                                                                                                                     
2 Mareel 2007-2008, 262. 
3 Pleij 1983; Pleij 1988. 
4 Pleij 2007. 
5 Pleij 2007, 456. 
6 Pleij 2007, 16, 53, 757. 
7 Pleij 2007, 31. 
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context naar de tekst kijkt, heeft de tegenspraak zich niet beperkt tot literatuurhistorici. Ook historici 
hebben zich door zijn boeken uitgedaagd gevoeld. De vlucht die het rederijkersonderzoek en ruimer het 
onderzoek naar de stedelijke cultuur van de late middeleeuwen het afgelopen decennium ook onder 
historici heeft genomen, is door zijn werk gestimuleerd. Daarbij heeft aan de kant van de historici 
territoriumdrift meegespeeld. De cultuurgeschiedenis is immers van oudsher hun terrein. Maar, om in 
Pleij’s vogelmetaforiek te spreken, de literatuurhistorici hebben zich genesteld in het hart van de 
cultuurgeschiedenis om dat nooit meer te verlaten. Gelukkig heeft de bemoeienis van beide disciplines 
naast gezonde concurrentie ook geleid tot vruchtbare samenwerking. 
 ‘Spektakel’, schrijft Pleij, ‘is de gedaante waarin stadsliteratuur zich het liefst hult’.8 In Het gilde van 
de Blauwe Schuit, De sneeuwpoppen van 1511, Dromen van Cocagne9 en opnieuw in Het gevleugelde 
woord, blijkt zijn fascinatie met het zintuiglijk waarneembare, met wat in de late middeleeuwen gezien, 
gehoord, gevoeld, geproefd en geroken kon worden. Pleij schrijft in Het gevleugelde woord over alle 
mogelijke teksten – het is immers een literatuurgeschiedenis –, maar hij legt een duidelijke voorkeur aan 
de dag voor de soort die zich niet-individueel en openbaar, in verklankte of gespeelde vorm ontplooit. 
Ergens spreekt hij van ‘literaire ritualiseringen […] te midden van een groepje, gezelschap of menigte’, 
waarin bepaalde functies van literatuur ‘een verhevigd karakter krijgen’.10 ‘Literatuur is overal, maar bij 
voorkeur niet in de leunstoel, op de bank, in bad of bed’.11 Voordrachten en opvoeringen zijn hem het 
liefst. De teksten die bij zulke gelegenheden worden gebracht zijn  
 

in die specifiek verklankte vorm nooit het uitgangspunt voor een diepgaande analyse. Die 
positie blijft voorbehouden aan de bundel op het bureau van een even geleerde als stille 
zelflezer. Literatuur in de vorm van geluid trekt nauwelijks de aandacht van de 
literatuurwetenschappers, die zich uiteindelijk manifesteren als teruggetrokken 
papiervreters, hoezeer hun object ook in andere omstandigheden tot leven kwam of kon 
komen.12 

 
Voordracht en toneel hebben altijd al zijn belangstelling gehad, maar in Het gevleugelde woord schenkt 
hij bijzonder veel aandacht aan de performantie van de teksten in kwestie. Het is volgens hem net alsof 
iedereen toneelspeelt in de late middeleeuwen. Vandaar dat hij uitvoerig ingaat op hoe door middel van 
‘oral composition’ spontaan toneelteksten ontstaan,13 die vervolgens in vergelijkbare omstandigheden 
als ‘instanttheater’ opnieuw ingezet kunnen worden.14 Hij ontpopt zich als theaterwetenschapper die 
aandacht schenkt aan acteerstijl, aan stemgebruik, lichaamstaal, decor en geureffecten. ‘De werking 
van het theater moet immens geweest zijn’.15 Ondanks de vluchtigheid die het genre eigen is. Met het 
uitspreken van de toneeldialoog is die immers meteen vervlogen, als ze niet al door het stadsrumoer 
overstemd is. Steeds blijkt zijn behoefte de voorstelling terug te halen. In een ander verband heeft Pleij 
er al eens op aangedrongen systematisch verwijzingen naar toneelopvoeringen in archivalia, kronieken 
                                                           
8 Pleij 2007, 19. 
9 Pleij 1997. 
10 Pleij 2007, 50. 
11 Pleij 2007, 53. 
12 Pleij 2007, 728. 
13 Pleij 2007, 112. 
14 Pleij 2007, 112. 
15 Pleij 2007, 459. 
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of waar dan ook te inventariseren, en toneelteksten consequent te analyseren op de wijze waarop ze in 
woord en beeld totstandkomen en op hun publiek inwerken.16 Werk aan de winkel dus. 
 De aandacht voor de performantie strekt zich uit tot het gebruik van teksten in de meer besloten 
sfeer van gezelschap en gezin. Uitgebreid, en voor zover ik mij kan herinneren voor de eerste keer, 
gaat hij in Het gevleugelde woord uitvoerig in op de opzet en de werking van allegorische teksten. Titels 
ervan worden herhaaldelijk genoemd. Het gaat om literatuur die zich heel goed alleen inhoudelijk en 
begripsmatig laat bestuderen, maar waarvoor Pleij toch in de eerste plaats een performatieve lezing 
bepleit: 
 

Zulke langdurige raadsels vol gepersonifieerde abstracta met toepasselijke attributen en 
gedragsvormen moet men in gemeenschap te lijf gaan. Leest en bekijkt men zulke 
teksten in afzondering, dan ontstaat er algauw frictie tussen de beelden die het gelezene 
oproept en de concreetheid van de beelden die tekst en illustratie zelf al aanbieden. Bij 
privélezen hoort symboliek, die niets invult en daardoor de lezer geheel vrijlaat bij het 
vormen van toepasselijke voorstellingen. Maar allegorie kan alleen goed werken in de 
collectieve belevenis van voorlezen en voordracht, zoals het rederijkerstoneel uitvoerig 
zal demonstreren.17 

 
Het gevleugelde woord is het woord dat in vormen van competitie, in spel, debat of wedstrijd, vaak ook 
geheel spontaan, tot ontplooiing komt, waarbij de verbale interactie door het formuleren van een vraag 
of raadsel in gang wordt gezet. Die functies verdwijnen bij terugtrekking met een boek in een hoek, of, 
terugdenkend aan een eerder citaat, met een bundel achter het bureau. Hoe keurig ook overgeleverd in 
handschrift of druk, de Gruuthuse-allegorieën, Die rose, het Scaecspel en het Kaetspel, ze dienen 
performatief gelezen te worden. Opnieuw werk aan de winkel. 
 Pleij’s belangstelling voor allegorie heeft met nog iets anders te maken: zijn sympathie voor 
gedemocratiseerde vormen van literatuur en literatuurbeoefening, vormen die voor brede groepen 
toegankelijk zijn. Het is literatuur om met elkaar te delen. Allegorie is een vorm van verbeelding en 
omdat aanzien gedenken doet, helpt de visuele voorstelling gecompliceerde concepten inzichtelijk te 
maken. Allegorische teksten beantwoorden aan een optimistisch wereldbeeld. Als je laat zien hoe de 
wereld in elkaar zit, wordt ze maakbaar – historische literatuurwetenschap op sociaal-democratische 
basis. 
 De rederijkers zijn de stedelijke literatuurbeoefenaars bij uitstek. Op het vertellen van verhalen is 
hun kunst volgens Pleij niet gericht. Steeds moet het gaan om ‘betogen, ontroeren, leren en 
overtuigen’.18 Voor hen gaat op dat ‘the medium the message’ is. Vandaar dat analyse van het ‘hoe’ 
van hun literatuur, de opzet en werking van de door hen beoefende genres, meer oplevert dan de studie 
van het ‘wat’, de inhoud van hun teksten. Althans, het laatste kan niet zonder het eerste. In Het 
gevleugelde woord analyseert Pleij dat ‘hoe’ niet alleen op het niveau van de opvoering, maar ook op 
dat van de verwoording, die pas effect sorteert op het moment van verklanking. Ze is niet alleen een 
kwestie van stijl (vooral van rijm) maar ook van argumentatie. Pleij spreekt in dit verband van 

                                                           
16 Pleij 2003, 31. 
17 Pleij 2007, 218. 
18 Pleij 2007, 338. 
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humanisme in de volkstaal, en trekt een lijn die loopt van de Brusselse rederijkers aan het eind van de 
vijftiende eeuw, via Cornelis Everaert in Brugge en Matthijs de Castelein in Oudenaarde, naar de 
Antwerpse rederijkers rond het midden van de zestiende eeuw. Op het vlak van de argumentatie 
smeden de rederijkers ‘Erasmus’ discussietechniek om tot ware redeneerkunst. Daarvan gaven zij 
literaire demonstraties, zowel door de opvoering van toneelstukken als in de voordracht van 
refreinen.’19 Daar kwam in de loop van de zestiende eeuw nog een gevoel voor esthetiek bij – 
rederijkers zijn woordkunstenaars – en de behoefte het gebruik van de landstaal te propageren en haar 

en is en al helemaal niet tot later in de zestiende eeuw 

er over de kracht en de werking van literatuur aan ons kwijt wil, 

 uitgesproken volkstalige katholieke auteur van de zestiende 

uitdagend, is strijdmiddel, geneesmiddel en tegengif, dekmantel en doofpot, is agitator, iets dat verder 
                                                          

te verrijken. 
 Pleij komt er in Het gevleugelde woord niet aan toe, maar stilistische en argumentatieve analyse 
van rederijkersliteratuur is zeer gewenst, vooral ook om duidelijk te maken dat het volkstalige 
humanisme geen tegenstrijdigheid in bewoording
moet wachten alvorens van de grond te komen. 
 Ik heb hem al vaak genoemd zonder er bij stil te staan, bij de titel Het gevleugelde woord. Die zegt 
veel over de soort van literatuur waarin Pleij geïnteresseerd is en over de wijze waarop hij die wenst te 
bestuderen. Hij lijkt ontleend aan het eerste deel van de Latijnse uitdrukking Verba volant, scripta 
manent, waarvan eigenlijk het tweede deel in toenemende mate voor de literatuur in de door Pleij 
beschreven periode lijkt op te gaan.20 Toch kiest Pleij voor dat eerste deel. Hoewel het ongetwijfeld van 
zichzelf al bijbelse connotaties bezit, is volgens mij sprake van meer dan alleen een indirect verband 
tussen Het gevleugelde woord en het Woord Gods. Dat verband beperkt zich ook niet tot de titel. (Die 
kan overigens ook een antieke associatie oproepen, met het gevleugelde dichterspaard Pegasus.) Maar 
titel en taalgebruik van Het gevleugelde woord doen toch in de eerste plaats denken aan de Geest die 
waait waarheen hij wil, vooral aan de opening van het Johannesevangelie, aan het woord dat 
vleesgeworden is en onder ons gewoond heeft, en waarvan wij de heerlijkheid aanschouwd hebben en 
Johannes’ getuigenis bezitten. Tot tweemaal toe speelt Pleij in zijn boek met de beeldspraak van het 
vleesgeworden woord. En wat hij verd
heeft zonder meer spirituele trekken.  
 Als ik een poging mag tot verklaring doen? Ik ben bekend met Pleij’s graag en nadrukkelijk beleden 
ongelovigheid, maar de intensieve omgang met katholieken, ook in zijn persoonlijke leven, lijkt toch 
sporen te hebben nagelaten. Het grote gebaar, zijn jovialiteit, in de omgang met zijn omgeving, in woord 
en geschrift ook – het heeft iets ‘Rooms’. Daarom hoeft het ook niemand te verbazen dat hij zich aan 
het eind van zijn carrière met de meest
eeuw is gaan bezighouden: Anna Bijns.  
 Terug naar dat verba volant, dat de sleutel tot Pleij’s literair-historische praktijk bevat. Het ligt niet 
alleen aan het feit dat veel middeleeuwse teksten anoniem zijn, dat hij aan literatuur, aan teksten, aan 
woorden in het algemeen zelfwerkzaamheid toekent. Ze zijn legio, de plaatsen in Het gevleugelde 
woord waar literatuur, waar teksten en woorden omschreven worden in beelden die werking en 
beweging uitdrukken. De literatuur leeft, valt aan, bezweert, drogeert, bedwelmt, stimuleert, activeert, 
dirigeert, instrueert, ridiculiseert, denigreert, rechtvaardigt, verzoent, ontregelt, troost en geneest, is 
ongrijpbaar, mateloos, leugenachtig, opstandig, dwingend, bevrijdend, verrassend, is agressief, 

 
19 Pleij 2007, 646. 
20 Pleij 2007, 252. 
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durft te gaan, een taak verricht, iets op het oog heeft, belerend, spottend, verzinnend en verwijzend is, 
en op schrift soms ‘een oraal gewaad’ draagt.21 
 Pleij is natuurlijk niet de enige literatuurhistoricus die zich bedient van de stijlfiguur van de 
personificatie. Maar Pleij doet het bovengemiddeld veel, omdat literatuur pas werkelijk tot stand komt 
wanneer ze, zoals we gezien hebben, iets doet. Daarom legt hij in zijn woordkeuze een voorkeur aan de 
dag voor omschrijvingen van performatief handelen in en door literatuur. Daarom ook prefereert hij 
genres waarin de woorden in voordracht of toneel, in de interactie tussen performer en publiek, tot 
klinken komen en effect sorteren.  
 De laatste tijd wordt binnen ons vak de roep luider terug te keren naar de tekst.22 Ten onrechte 
wordt de indruk gewekt alsof de tekst er in een contextuele benadering minder toe doet. Zeker, zoiets 
als tekstgeschiedenis vervult er een ondergeschikte rol in. Waarom zouden we naar de oorsprong van 
teksten zoeken, aan reconstructie doen, wanneer het in de eerste plaats de functie van de tekst in zijn 
voltooide vorm is die ons interesseert. Het gaat immers in veel gevallen om toevallige coderingen in 
tekst. ‘Verschriftelijking, inclusief de drukpers, dient slechts ter vergemakkelijking en bevordering van de 
bedoelde akoestische realiseringen’, voegt hij eraan toe.23 ‘Betrouwbaar verankerd vinden ze [de 
teksten] daarna hun bestemming pas in de vrije ruimte, bij eindeloos herhaalde communicaties met een 
publiek.’24 De uitgeschreven tekst is ‘bijproduct’ of ‘spin-off’.25 
 Verba volant, scripta manent – ik kom nog eens terug op die uitdrukking. Het is duidelijk dat de 
vastgelegde tekst opwaardering vindt en bestendigd wordt door de drukpers, schrijft Pleij. Hij heeft ook 
niet jarenlang al die bibliotheken afgereisd om de gedrukte literatuur van de late middeleeuwen opeens 
terzijde te schuiven. Maar terwijl de teneur van het gezegde is dat woorden in het orale circuit maar 
vervliegen, terwijl ze op papier behouden blijven, dus in gefixeerde toestand meer waarde en betekenis 
bezitten dan in vluchtige, draait Pleij het gezegde, ook in zijn betekenis, om: scripta manent, maar verba 
volant. Stemmen op schrift? Nee, stemmen op drift. Steeds in beweging, nooit in ruste. 
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