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Herman Pleij’s afscheid van - of liever gezegd: afrekening met - de filologie, wat mij betreft één van zijn 
aardigste stukken, is te lezen aan het eind van een gestencilde huldebundel die in 1980 werd 
aangeboden aan Frank Lulofs ter gelegenheid van diens zestigste verjaardag (Pleij 1980). Onder de 
titel ‘Waar blijft nou dat mooie boek over de Reinaert?’ schetst hij in persoonlijke bewoordingen zijn 
vertrek uit het ouderlijk huis, de eerste kennismaking met de universiteit, het studentenleven en 
tenslotte met de figuur van ‘de lange man’. Hoewel er nergens iets staat dat ook maar enigszins doet 
vermoeden dat met deze man niet Hermans eerste leermeester bedoeld kan zijn, wordt het noemen van 
diens naam zorgvuldig vermeden. Misschien ook daardoor heeft deze typering van de academische 
filoloog uit de jaren zestig bijna literaire proporties gekregen. En omdat hier geen kleingeestige 
taalgeleerde is geportretteerd, maar recht wordt gedaan aan bevlogenheid,  integriteit en bezieling, is 
het type ook niet te vangen onder de karikaturale benaming ‘Monsieur Procuste, philologue’ van 
Bernard Cerquiglini in zijn boek Éloge de la variante, die steen in de kalme vijver van de moderne 
mediëvistische filologie (Cerquiglini 1989). Op Cerquiglini kom ik later terug. 

Iedereen die dat stuk van Pleij nog niet heeft gelezen kan ik aanraden het alsnog te doen. Op deze 
plaats wil ik twee passages aanhalen die betrekking hebben op mijn onderwerp: oude en nieuwe 
filologie bij Herman Pleij. Waarom mijn titel niet luidt ‘in het werk van Herman Pleij’ zal nog blijken. 
 Pleij’s eerste kennismaking met de filologie vond plaats tijdens het college ‘apparaat’: 
 

Van filologie hadden we nog nooit gehoord, we kenden het woord niet eens. Het klonk als een 
ziekte van de geest, iemand die niet van woorden kon afblijven. Binnen een week leden we er 
allemaal aan, door de lange man. Nederlands, dat was toch letterkunde, en een beetje 
taalkunde op de koop toe. Maar voor ik het wist bracht ik dagen door met de vraag wie er naast 
Christus hingen, een goede en een slechte moordenaar, en hoe ze heetten. Omdat het in de 
Beatrijs stond (Pleij 1980, 264). 

 
De amusante beschrijving van het college laat ik verder voor wat het is. De tweede passage zou men 
kunnen beschouwen als het archetype van alle anti-filologische uitlatingen die Pleij gedurende zijn 
lange loopbaan heeft geventileerd: 
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Ik weet niet precies wanneer ik van mijn geloof ben afgevallen. Het begon me te vervelen, 
misschien is het heel persoonlijk. Zomaar teksten interpreteren, waarom eigenlijk? Het is wel 
leuk, soms. Maar wat moet je ermee? Er is altijd wel iemand te bedenken die erop zit te 
wachten. Een godin op een berg. Of een collega die hetzelfde doet. Of de eeuwige 
literatuurhistoricus die maar niet aan de slag kan. Synoptische edities, facsimile-edities, de 
meest verfijnde tekstkritiek, het buitelt over elkaar heen, in fantastische oplagen tegen 
exclusieve prijzen. Ik begon boeken te lezen die er wat mee deden. Buitenlandse boeken 
dus.Waren ze daar al klaar met de commentaar? Welnee. Ze hebben gewoon geen last van 
vier eeuwen filologie. Wij wel. Een natie van schriftgeleerden en dominees, tekstuitleggers en 
tekstverbeteraars. Bewakers, beschermers, beheerders van een museum waar niemand meer 
in wil (Pleij 1980). 

 
Pleij heeft geen verstoppertje gespeeld. Zijn afrekening met de filologie, precies op deze plaats, nota 
bene in een huldebundel, is bovenal een afrekening met de werkwijze van Frank Lulofs. De 
autobiografische stijl en de literaire vorm getuigen van respect voor zijn leermeester, maar de 
boodschap is er niet minder duidelijk om. Bezien vanuit het heden verheldert het ook een belangrijk 
keerpunt in Pleij’s carrière. Menigeen die hem slechts kent van zijn grote cultuurhistorische studies weet 
niet, dat er een tijd was waarin hij opriep tot een filologische benadering van Middelnederlandse teksten 
en daarbij boter bij de vis leverde. Ik hoef alleen maar te wijzen op een aantal uitstekende tekstedities 
die onder zijn leiding en van zijn hand verschenen, proeven waar menig filoloog een puntje aan kan 
zuigen.1 Moeten we dat dan nu allemaal – in het licht van al die latere uitspraken – maar beschouwen 
als jeugdzonden? 
 De artikelenreeks ‘Materiaal voor een interpretatie van het gedicht over de Blauwe Schuit (1413?)’ 
die begin jaren zeventig in drie delen werd gepubliceerd in Spektator is evengoed ‘Materiaal voor een 
interpretatie van Herman Pleij’s ontwikkeling van filoloog tot cultuurhistoricus’: ze toont aan dat aan de 
breed opgezette studie van de laatmiddeleeuwse cultuur van de omgekeerde wereld, waarop Pleij later 
promoveerde, een filologisch uitgangspunt ten grondslag lag. Het gedicht over de Blauwe Schuit was 
vanuit de neerlandstiek en vanuit de geschiedschrijving als historische bron fundamenteel verkeerd 
ingeschat, waardoor het, in de woorden van Pleij, slechts ‘een brok valse romantiek in onze 
handboeken’ bleef (Pleij 1971-1972b, 311). Een nieuwe poging tot interpreatie moest worden 
ondernomen, vanuit een visie die hij aldus formuleerde: ‘Misschien moet langzamerhand de 
literatuurhistoricus zich hierover gaan buigen, met als enige doelstelling: wat staat er en waarom staat 
het er.’ (Pleij 1971-1972b, 312) Zijn vertrekpunt was een zuiver filologische vraagstelling. 
 In hetzelfde jaar, 1972, vinden we in een recensie van Debaene’s studie over de volksboeken een 
pleidooi voor ‘teksteditie en tekstkritiek volgens de moderne verworvenheden [...] op het terrein van de 
prozaromans’ (Pleij 1971-1972a, 34). En dat wordt ter plekke geadstrueerd met een fraai staaltje op 
analytische bibliografie gebaseerde tekstkritiek van Mariken van Nieumeghen. Van de edities, die 
meestal werden uitgebracht in de door hemzelf en Rob Resoort opgezette reeks ‘Populaire literatuur’, is 
misschien het net buiten die serie verschenen ’t Zal koud zijn in het water als het vriest het 
indrukwekkendst (Pleij, Van Kampen & Stumpel 1980). Hier wordt in één klap een tot dan toe volkomen 

                                                           
1 Pleij 1979, Pleij, Van Kampen & Stumpel 1980, Pleij & Van Kampen 1981 en Pleij, Van Grinsven & Schouten 1983. 
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obscuur genre, dat van de spotprognosticatie (met vaak razend moeilijke teksten) in internationaal 
perspectief op de kaart gezet. 
 Wat Pleij in de bundel voor Lulofs beschrijft als een vorm van geloofsafval waarbij ook persoonlijke 
smaak en affiniteit een rol spelen, begint in de jaren erna, maar vooral, als ik het goed zie, aan het eind 
van de jaren tachtig, steeds meer een bovenpersoonlijk, principieel punt te worden dat hij in vakkringen 
en daarbuiten met een zekere strijdbaarheid uitdraagt. 
 Het lijdt geen twijfel dat die anti-filologische stellingname in het verlengde ligt en het gevolg is van 
een onmiskenbare afkeer van esthetiserende benaderingen van literatuur. Al vroeg in zijn loopbaan 
toonde hij zich wars van elke op esthetische leest geschoeide literatuurbeschouwing. Wat hij daarover 
schrijft is geenszins retorisch of louter bedoeld om ruimte te scheppen voor nieuw eigen onderzoek; het 
komt voort uit oprechte verontwaardiging over verstarring en blikvernauwing in de neerlandistiek. 
Uitwerking van deze anti-esthetiek vinden we in programmatische beschouwingen, waarin de behoefte 
blijkt om de manier waarop tegen heug en meug oudere teksten worden opgediend voor eens en voor 
altijd uit de wereld te helpen. 
 Exemplarisch is de bijdrage van wat later tijd aan de bundel ‘Mooi meegenomen’ die Pleij met Wim 
van den Berg bij het afscheid van Eddy Grootes als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam 
samenstelde. Auteurs werden uitgenodigd om nu eens bij wijze van hoge uitzondering de 
wetenschappelijk-objectiverende houding te laten varen en te schijven over een tekst die men oprecht 
waardeerde - die men, laten we het maar gewoon zeggen: ‘mooi vond’. Terwijl iedereen met een 
favoriete tekst op de proppen kwam, lapte Pleij deze buitenkans aan zijn laars en nam hij de 
gelegenheid te baat om de lezers zijn anti-estitiek nog eens dieper in te wrijven (Pleij 1997). 
 Zijn redenering komt hierop neer: wie zich als moderne lezer laat ontroeren door een tekst uit het 
verleden, projecteert zijn eigen sentimenten op iets dat nooit voor hem is geschreven, dat 
hoogstwaarschijnlijk een andere betekenis had, dan die welke wij er tegenwoordig aan geven, en dat 
ook nooit heeft gefunctioneerd binnen een literatuuropvatting die overeenkomt met de onze. Die 
ontroering zegt iets over onszelf, maar helemaal niets over die oude tekst. Gechargeerd: wie zich laat 
ontroeren door een historische literaire tekst maakt een oneigenlijk gebruik, om niet te zeggen misbruik 
van die tekst - in de kern is dat dus een onethische bezigheid, die bovendien een sluier werpt over het 
verleden, in plaats van dat verleden te verhelderen.  
 Met de steun in de rug van de uit de germanistiek overgewaaide receptie-esthetica leek de tijd 
gekomen om de literaire canon open te breken. Zo werd ook eindelijk de weg vrijgemaakt voor een 
inhoudelijke bestudering van de produktie van de vroege drukpers. En de versmade rederijkers, 
waarvan de coryfeeën zelfs door hun moderne tekstbezorgers op onverbloemde wijze in hun ‘eigen’ 
edities werden bespot,2 werden plotseling interessant, omdat het nu eens niet ging over de vraag of 
deze teksten voor ons nog genietbaar waren, maar om wat ze voor hun tijdgenoten betekenden. 
 De grote onderzoeksperspectieven lagen in een louter functionele benadering van literatuur, 
gecombineerd met een nationaal-cultuurhistorische presentatie van synthetiserend onderzoek. Op een 
Antwerps congres in 1988 zette Pleij uiteen waar de prioriteiten moesten liggen: 
 

Er ontstaan dan hoofd- en bijzaken, er komt een scherpere hiërarchie in de deelactiviteiten. Om 
maar iets te noemen: monumentale tekstedities, bestemd voor de eeuwigheid, zijn niet urgent. 
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Natuurlijk blijft een wetenschappelijke tekstbehandeling (en het vermogen daartoe) een eerste 
vereiste, maar wel als hulpmiddel waarmee niet in de eerste plaats standaardedities worden 
vervaardigd maar wel praktische leesedities. Het wetenschappelijk debat over implicaties en 
achtergronden - van variant tot vlek - hoort verder in de vakpers thuis of in een circuit van 
roulerende papers.’ [...] ‘De fundamentele, filologische behandeling van teksten zou eveneens 
de status van hulpdiscipline krijgen. Wat de tekst waard is in de bewaarde bron behoort tot de 
onmisbare informatie voor de literatuurhistoricus, maar vormt absoluut geen doel. Dat ligt 
namelijk verder en voltrekt zich in termen van: hoe heeft deze tekst vervolgens gefunctioneerd 
in de eigen tijd (en eventueel later)? Daarmee is de filologie niet gedenigreerd. Maar zij is niet 
identiek met de literairhistorische benadering van Middelnederlandse teksten noch staat zij daar 
los van noch is zij gewoon een andere manier om naar zulke teksten te kijken. De filologie 
vormt een eigen discipline, die zoals elke andere op haar beurt hulp voor elders kan zijn. Voor 
wat teksten uit de Middeleeuwen betreft verdient echter de cultuurhistorische encadrering de 
voorkeur als centraal richtpunt boven de filologische. Men kan immers teksten tot in het 
oneindige blijven verbeteren en reconstrueren, uiteindelijk blijven ze ondanks hun maximale 
restauratie toch in de lucht hangen wanneer men er verder niets mee doet. En de literaire 
waardering in onze tijden voor die teksten is er nooit harder om gaan lopen (Pleij 1989). 

 
Hier speelden natuurlijk de veranderingen mee die zich destijds in de  geschiedwetenschap voltrokken. 
Daar had zich een ontwikkeling voorgedaan van positivistisch geaarde, dynastieke en institutionele 
geschiedenis naar economische, kwantificeerbare historiografie, waartegen tenslotte een sterke 
tegenbeweging was gekomen, met name in Frankrijk - met Huizinga als verre voorvader - die de 
middeleeuwse werkelijkheid wilde beschrijven in een reconstructie van collectieve gedragspatronen, 
rituelen en mentaliteiten. Deze sociaalhistorici, voortkomend uit de Annales-school, gebruikten literaire 
bronnen anders dan historici tot dan toe hadden gedaan, en dat op een manier die grote affiniteit 
vertoonde met wat Pleij voor ogen stond en wat hij inmiddels ook al in de praktijk bracht.  
 Vanaf begin jaren negentig werd het nieuwe programma ook ferm verankerd in het betreffende 
facultaire onderzoeksbeleid aan de Universiteit van Amsterdam. De oprichting van het Instituut voor 
Cultuurgeschiedenis in 1991 betekende dat de bestudering van zowel kunstgeschiedenis als 
literatuurgeschiedenis voortaan vanuit eenzelfde perspectief ter hand werden genomen. In een streven 
naar samenhang in het onderzoek aan de letterenfaculteit, werd de studie van historische literatuur een 
onderdeel van de cultuurgeschiedenis. 
 Marginalisering van de filologie was zo beschouwd een onvermijdelijke en noodzakelijke 
voorwaarde voor de uitvoering van het nieuwe cultuurhistorische programma. Het vormde en passant 
ook een goede uitvalsbasis voor de Pleij’s bestrijding van methodische uitwassen binnen de filologie.3 
En Pleij stond in deze koerswijziging niet alleen. De nieuwe richting voegde zich wel met de socio-
historische vraagstellingen van Frits van Oostrom. Met als gevolg dat een brede stroming in het vak zich 
afwendde van de filologie. Het aantal nieuwe tekstedities nam in korte tijd dan ook dramatisch af. 

                                                                                                                                                                                     
2 Ik denk bijvoorbeeld aan J.J.Maks uitgave van de gedichten van Anthonis de Roovere (zie Brinkman 1998). 
3 Zoals pogingen om op basis van één enkel handschrift lezingen uit een verloren origineel te reconstrueren, een praktijk die 
ook in Amsterdam een taai leven bleef leiden (Pleij 1980-1981). 
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 Hoe begrijpelijk ook en historisch noodzakelijk, de tijd heeft denk ik geleerd dat het voor een vak 
als de medioneerlandistiek niet zonder risico is wanneer een discipline als de filologie naar de periferie 
wordt verwezen. Waar dat toe kan leiden wil ik graag illustreren met een voorbeeld uit de recente 
vakgeschiedenis. In 1990 verscheen een themanummer van Speculum, wereldwijd een van de meest 
gezaghebbende mediëvistische tijdschrijften, waarin Stephen Nichols een aantal bijdragen 
presenteerde onder de noemer ‘New Philology’ (Nichols 1990). Aanleiding hiervoor vormde de eerder 
genoemde pamfletachtige publicatie van de Franse romanist Bernard Cerquiglini Éloge de la variante 
(Cerquiglini 1989). Daarin betoogde deze dat het zinloos was om het denken over middeleeuwse 
literatuur te funderen op een anachronistisch gefixeerd auteur-tekst concept, dat voor een belangijk deel 
in stand werd gehouden door op traditioneel filologische wijze totstandgekomen tekstedities. De 
eigenheid van middeleeuwse teksten zou juist gelegen zijn in hun variabiliteit: varianten in teksten 
zouden we dan ook niet moeten beschouwen als lastige obstakels die ons het zicht op de oorspronkelijk 
door de auteur geschreven tekst vertroebelen, maar als meest essentiële kenmerk van een 
handschriftelijke cultuur, waarin een auteur nog geen controle had over zijn eigen werk en voor het 
publiek als zodanig ook niet bestond. Zijn opvattingen vatte hij samen in de stelling: de middeleeuwse 
schriftcultuur produceert geen variatie, zij is variatie. 
 De auteurs van het bewuste nummer van Speculum wilden hieruit de consequenties trekken: wij 
zouden ons moeten opmaken voor een radicale breuk met de studie van middeleeuwse literatuur op 
basis van opgepoetste teksten. Ze riepen op tot een grondige heroriëntatie op de bronnen, waarbij de 
veelvormigheid van de overlevering en de uniciteit van elke tekstgetuige voorop stond. De studie van 
taal en literatuur wilden zij baseren op lectuur van de bronnen en aan de materiële verschijningvorm 
van teksten moest een veel groter belang worden gehecht. Met name voor de Franse en de 
Amerikaanse mediëvistiek betekende deze stellingname een breuk met de door structuralistische en 
poststructuralistische kennistheorieën gedomineerde literatuurbeschouwing. Daarin was door de 
vergaande vertroebeling van de object-subject relatie tussen tekst en moderne lezer (waarvoor Pleij in 
ander verband dus ook al had gewaardschuwd) de historische dimensie van teksten almaar irrelevanter 
geworden en waren postmoderne ‘readings’, ‘manieren van lezen’ dikwijls het uiteindelijke doel van de 
onderzoeker geworden. 
 Het provocatieve boek van Cerquiglini en de aflevering van Speculum veroorzaakten internationaal 
nogal wat beroering en de toon van het debat was niet altijd even vriendelijk. Maar de uitkomst was wel 
dat de goegemeenschap in beweging kwam en zich opnieuw bezon op andere dan de traditionele 
mogelijkheden om de filologie in te zetten voor de studie van de letterkunde. 
 Waar het me, nog los van de ideeën zelf, hier vooral om gaat, is de manier waarop op deze 
stellingname en het internationale debat dat volgde, in de medioneerlandistiek is gereageerd - of beter 
gezegd: niet is gereageerd. In zijn afscheidscollege in 2000 heeft Wim Gerritsen dit punt al eens aan de 
orde gesteld (Gerritsen 2000). Terecht hield hij zijn gehoor voor, dat terwijl de germanisten (en ik mag 
daaraan toevoegen: ook de romanisten en de mediolatinisten) al enkele jaren (om precies te zijn sinds 
1991) met deze vernieuwing in het reine aan het komen waren -  zowel met de vraag naar de merites 
van de New Philology, als met de vraag in hoeverre de voorstellen een werkelijke vernieuwing 
betekenden voor de eigen vakbeoefening - er bij ons een oorverdovende stilte heerste. Na Gerritsen 
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zijn het vooral Wim van Anrooij en Johan Oosterman geweest die hebben geprobeerd aansluiting te 
zoeken bij deze ontwikkelingen.4 
 Momenteel is de New Philology - of althans dat wat er na terechte kritiek van overbleef - een 
belangrijke vernieuwingsimpuls gebleken niet alleen voor de mediëvistiek, maar ook voor beoefenaars 
van aanpalende en toch ook verder weg gelegen disciplines. Zo bewijst deze benadering zijn nut bij 
onderzoek naar achtergebleven aspecten van de literaire cultuur in de vroegmoderne tijd.5 Zelfs in de 
onverwachte hoek, de moderne letterkunde, heeft een herijking van letterkundig onderzoek 
plaatsgevonden: de echte vernieuwing in het James Joyce-onderzoek komt momenteel uit een richting 
die de uitgangspunten van de New Philology en de critique génétique probeert te integreren, veelal in 
verbinding met de verruimde mogelijkheden van elektronische tekstrepresentatie.6 
 Maar om terug te keren tot mijn betoog: hoe komt nu het dat deze discussie zo lang aan de 
medioneerlandistiek - aan mijzelf dus ook - is voorbijgegaan? Het antwoord heeft mijns inziens 
rechtstreeks te maken met de positie van de filologie in ons vak, die in vergelijking met de internationale 
germanistiek of de romanistiek inderdaad gemarginaliseerd is. De vroegste debatten in de germanistiek 
en de romanistiek blijken te zijn gevoerd op filologencongressen, zoals die van de Arbeitsgemeinschaft 
für germanistische Edition, op een congres van Amerikaanse Society for Textual Scholarship, de 
Modern Language Association, en ga zo maar door. Van daar uit bereikte de discussie ook andere 
gremia in de mediëvistiek. In het in 1994 door Joachim Heinzle geredigeerde Modernes Mittelalter, dat 
een staalkaart biedt van de germanistische mediëvistiek, met bijdragen van ook voor de 
medioneerlandistiek richtinggevende auteurs als Joachim Bumke, Walter Haug en Ursula Peters, 
vinden we het belangrijke artikel van Karl Stackmann ‘Neue Philologie?’, waarin hij uitvoerig de 
voorstellen van de New Philologists bespreekt in relatie tot de wijze waarop met teksten, bronnen en 
edities wordt omgegaan in de germanistiek.7 Via deze kanalen is tenslotte ook de relevantie voor de 
moderne letterkunde onderkend. 
 De medioneerlandistiek, zo lijkt de conclusie te moeten zijn, is gaandeweg het contact met deze 
filologische kringen kwijtgeraakt. Juist doordat de debatten het eerst gevoerd werden binnen de filologie 
of ‘textual scholarship’ is de eerste receptiegolf aan de medioneerlandistiek voorbij gegaan. 
Medioneerlandici vertoonden zich niet of nauwelijks op deze fora. En nog steeds is dat zo. Ter 
gelegenheid van een studiedag aan het École des Chartes in Parijs over de filologische praktijk in 
mediëvistisch Europa werden sprekers uit allerlei landen uitgenodigd om een overzicht te geven van de 
nationale editiepraktijk en zich daarbij rekenschap te geven van de invloed van de New Philology. In de 

                                                           
4 Johan Oosterman schreef in 2004 dat de allesoverheersende contextuele aandacht voor literatuur weinig ruimte had 
geboden aan strikt literaire verschijnselen en hun ontwikkeling. ‘De ‘new philology’ heeft in de studie van de oude 
Nederlandse letterkunde nog weinig weerklank gevonden, terwijl ook de meer ‘klassieke’ filologische benadering nog weinig 
beoefend wordt.’ (Queeste, p. 153). Daarbij verwijst hij, behalve naar de studie van Hans U. Gumbrecht, The Powers of 
Philology. Dynamics of Textual Scholarship (2003), naar het afscheidscollege van W.P. Gerritsen (2000), dat hij ‘een 
pleidooi’ noemt voor zo’n benadering - het is alleen niet precies duidelijk waarvoor: voor de New Philology of de traditionele 
filologie. Oosterman ziet, als ik hem goed begrijp, een diachrone studie van tekstuele verschijnselen in het verlengde liggen 
van de New Philology - hij zegt dat niet expliciet, maar met de verwijzing naar Gumbrecht lijkt die link te worden gelegd. Van 
Anrooij (2006) gebruikt in zijn oratie uit 2005 de term ‘Materiële filologie’. 
5 Ik denk bijvoorbeeld aan de manier waarop Nelleke Moser er blijkens een recent artikel in Neerlandistiek.nl gebruik van wil 
maken, door het te verbinden met performantie (Moser 2007). 
6 Men leze het artikel van Joyce-onderzoeker en editeur Geert Lernout over zijn ommezwaai van post-structuralisme naar 
critique génétique (Lernout 2000). 
7 Stackmann 1994. 
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Nederlandse bijdrage wordt over dat laatste met geen woord over gerept. Het is nauwelijks een verwijt - 
want valt er te vertellen? - maar het illustreert eens te meer het isolement van de medioneerlandistiek.8 
 Hiermee is de kous zeker niet af. Maar ik moet nodig terug naar Herman Pleij. Want als ik de indruk 
zou hebben gewekt dat hij de schuld van dit alles is, heb ik nog wel wat recht te zetten. De ironie van de 
geschiedenis is namelijk, dat toen ik voor het eerst over de New Philology vernam, het me allemaal toch 
wel heel bekend voorkwam. Hoe kan dat: nooit van gehoord en toch vertrouwd? Midden jaren tachtig, 
om precies te zijn in 1985 en1986 heb ik het geluk gehad in Amsterdam bij hem twee werkcolleges te 
volgen waarin hij iets compleet nieuws deed: niet een bepaalde tekst, of een thema, een motief, een 
stroming stelde hij centraal maar de integrale inhoud van een verzamelhandschrift. Zo’n 
tekstverzameling beschouwde hij als een waardevol en nog vrijwel onontgonnen terrein, waarmee het 
functioneren van literatuur binnen een synchroon historisch kader kon worden onderzocht. Inspiratie 
had hij hiervoor met name in de germanistiek opgedaan, in het bijzonder bij Hugo Kuhns Entwürfe zu 
einer Literatursystematik des späten Mittelalters (Kuhn 1980). Het aantrekkelijke was dat binnen deze 
benadering  twee vliegen, ja misschien drie vliegen waar Herman vanaf wilde, in een klap werden 
geslagen: het we-bestuderen-maar-één-tekst-model (de Reinaert, de Beatrijs) werd verlaten; teksten 
waar nog nooit iemand naar had omgekeken werden opeens belangrijk (soms zelfs voor het eerst 
gelezen!); en een tekstverzameling kon worden beschouwd als een onmiddellijk getuigenis van de 
manier er in het verleden met teksten werd omgegaan, binnen welke verbanden ze werden gelezen. 
Verzamelingen boden zicht op (een deel van) de literaire horizon van lezers. Er was daarbij geen reden 
om pogingen tot reconstructie van verloren originelen te ondernemen, want dat de teksten binnen deze 
overleveringsverbanden in hun verschijningsvorm waren gerecipieerd stond vast. Met deze benadering 
kregen allerlei signalen die de specifieke handschriftelijke overlevering bood en die in tekstedities vaak 
waren weggepoetst - kopiistengedrag, de werkzaamheid van een rubricator of correspondenties tussen 
de teksten onderling - hun specifieke betekenis in het licht van de receptievraag. 
 Deze aanpak heeft mij destijds enorm aangesproken. Ze combineerde een gevoel van tekstueel 
avontuur (onbekende, nooit gelezen teksten) met de sensatie terug te gaan naar de bronnen en in 
onmiddellijk in contact te treden met het middeleeuwse literaire bedrijf. Zo ontstonden er nieuwe, 
veelbelovende interpretatiekaders. 
 Het was duidelijk: dit was vernieuwend onderzoek met enorme mogelijkheden. Na twee semesters 
was het tijd om de bevindingen te publiceren. Pleij koos een aantal studenten met wie hij een publikatie 
zou voorbereiden, maar om redenen die mij nooit helemaal duidelijk zijn geworden (meer dan: ‘er moet 
toch wel nog veel aanvullend werk worden gedaan’ vernam ik niet) is deze publikatie er nooit gekomen. 
Met dit type onderzoek ben ik zelf wel verder gegaan, maar tot mijn verbazing heeft Pleij het daar toen 
bij gelaten. In allerlei publikaties van rond die tijd zijn sporen te vinden van de deelresultaten die waren 
behaald, maar van wat ik toch als het centrale idee was gaan beschouwen, vond ik weinig meer terug. 
Pleij had rond die tijd een bron aangeboord die hij nóg rijker inschatte: de sneeuwpoppentekst van 
Smeken (Pleij 1988). Geef hem eens ongelijk. 
 Een echo van het toenmalige onderzoek kon worden gehoord in Pleij’s eerder genoemde lezing op 
het Antwerpse congres in 1988, waar hij ondanks zijn pleidooi voor de terugdringing van de rol van de 
filologie de vervaardiging van een specifiek soort edities aanmoedigde: eenvoudig geannoteerde edities 
van complete handschriften. Zoals hij het toen zei: ‘wat zouden dergelijke ontsluitingen van bronnen 
                                                           
8 Zie Jongen 2006. 

 7



Herman Br inkman  -  Oude en n ieuwe f i l o log ie  b i j  Herman P le i j   

enorm bevruchtend werken op het eigenlijke doel om tot cultuurhistorische plaatsbepalingen te komen!’ 
(Pleij 1989) 
 Maar Herman zelf had de filologie vaarwel gezegd, hij zou zulke edities nooit gaan maken. Drie jaar 
later, in 1991 werd aan het idee gevolg gegeven door Wim van Anrooij en Dini Hogenelst die een 
nieuwe reeks voorstelden van diplomatische edities van complete verzamelhandschriften - niet precies 
het idee van Herman, maar er toch duidelijk schatplichtig aan (Van Anrooij & Hogenelst 1991). Er werd 
een studiedag georganiseerd, het veld werd geraadpleegd, een commissie werd gevormd - maar Pleij 
deed niet mee. In hetzelfde jaar bereidde een Nijmeegse groep promovendi een uitgave voor van het 
tweede pars van Geraardsbergse handschrift (Brussel, KB, 837-845), hetzelfde handschrift dat zes jaar 
daarvoor onderwerp van studie was geweest in de gememoreerde colleges van Herman Pleij. De twee 
initiatieven werden gecombineerd, het Constantijn Huygens Instituut nam de reeks onder zijn hoede en 
in 1994 verscheen de editie van Het Geraardsbergse handschrift als deel 1 in de nieuwe reeks 
Middeleeuwse Verzamelhandschrften uit de Nederlanden (MVN) (Govers e.a. 1994). 
 Inmiddels zijn er tien delen in die reeks verschenen, waaronder handschiften die van kapitaal 
belang zijn voor de medioneerlandistiek. Met de opkomst van de digitale editie is het concept voor de 
reeks gewijzigd: voortaan zullen diplomatische edities in beginsel als webpublicaties verschijnen en 
zullen er ook kritische edities verschijnen, maar dan in boekvorm. Met zulke uitgaven - als eerste delen 
zijn gepland het Wiesbadense handschrift (Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10) en 
het Gruuthuse-handschrift (Den Haag, KB, 79 K 10)  -  zijn we toch al heel dicht bij het soort editie waar 
Herman Pleij in 1988 al voor pleitte. 
 Wat blijft er dan nog te wensen over? Tot dusverre is de MVN-reeks onder meer bedoeld geweest 
om het type onderzoek mogelijk te maken waarvan de mogelijkheden zo veelbelovend leken tijdens de 
colleges van Pleij uit de jaren tachtig. Dat soort onderzoek is er ook zeker geweest; we weten nu veel 
meer over de herkomst en het functioneren van tekstverzamelingen - en over wat we nog niet weten 
wordt volop gedebatteerd. 
 De mogelijkheden van het onderzoek naar verzamelhandschriften leken zo groot, dat Pleij zelf op 
zeker moment, bij de presentatie van het de editie van het Comburgse handschrift met de gedachte 
speelde een nieuwe literatuurgeschiedenis te zullen schrijven op basis van de overgeleverde 
handschriften, vanuit een synchroon receptieperspectief.9 Dit klonk bijzonder uitdagend en revolutionair, 
al was het dan deels gebaseerd op een gedachtenexperiment dat Wim Gerritsen in 1975 reeds had 
ontvouwd (Gerritsen 1975). De verwachtingen waren hooggespannen: zou hij het gaan doen? Wim van 
Anrooij verwees er nog eens naar in verschillende publikaties in de daaropvolgende jaren. Maar het 
format van de nieuwe literatuurgeschiedenis was toch niet het platform waarop zulke experimenten op 
zijn plaats zouden zijn geweest. Pleij heeft, denk ik, terecht gekozen voor een andere invalshoek, één 
waarin hij een grotere plaats kon inruimen voor de aurale kanten van het literatuurbedrijf en daarmee 
een deel literatuurgeschiedenis geschreven dat in het verlengde ligt van zijn synthetiserende, 
cultuurhistorische werkwijze (Pleij 2007). Daar valt wat mij betreft niets op af te dingen. Maar er blijft nog 
wel iets te wensen over. 
 In de titel van zijn bijdrage aan de bundel voor Lulofs vroeg de leerling zijn leermeester: ‘Waar blijft 
het mooie Reinaert-boek?’ Herman Pleij heeft zoveel mooie boeken geschreven dat wij het hart niet 
zouden hebben ook nog eens te vragen: ‘Waar blijft nu dat mooie boek over de 
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verzamelhandschriften?’ Of hij nu wel of niet van plan is dat ooit te schrijven, doet niet zoveel ter zake. 
Als we het er maar over eens raken dat het belangrijk is dat zo’n boek er eens komt. Zodat dat mooie 
idee, die nieuwe filologie avant la lettre, toch nog eens glansrijk gestalte krijgt. 
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