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bout rimé

een exposé
Gratis e-boek van:

Het bout rimé: een exposé
Dulot was een beetje een rare.
In de kringen van de Parijse dichters waarin hij zich bewoog telde hij niet echt mee en er is
ook geen werk van hem bewaard gebleven.Toen hij arm en berooid stierf lag het dus zeer
voor de hand dat zijn naam voor altijd vergeten zou worden en dat dat niet zo is, komt
omdat hij de aanleiding vormde tot een wereldwijd verspreid literair spel dat tot op heden
in vele landen navolging vindt, al is het in ons land verdwenen.

En dat allemaal door een inbraak, in 1648, in zijn ongetwijfeld schamele bewoning.

De dief had, zo klaagde hij tegenover collega-dichters, een groot aantal waardevolle
papieren gestolen, waaronder maar liefst driehonderd sonnetten.
Dit reusachtige aantal leidde tot begrijpelijke verbazing, maar, zo legde hij uit, ze waren nog
niet af: hij had alleen de rijmwoorden vast opgeschreven. De hilariteit was hierop niet van

de lucht, maar het idee sloeg aan en al spoedig was een nieuwe rage geboren: het schrijven
van gedichten op opgegeven rijmwoorden: het bout-rimé.

Bouts-rimés waren het helemaal en heel Europa hield zich er mee bezig, zozeer zelfs dat het
in 1654 onderwerp was van een satire van niemand minder dan Sarrazin: La Défaite des

bouts-rimés, wat een groot succes bleek.

Tot ver in de 19de eeuw bleef het populair, wat onder andere blijkt uit de beschrijving van

een optreden in Zwitserland van de Franse improvisator Eugène de Pradel, in Vaderlandsche

Letteroefeningen van 1830.

Deze rondreizende ‘Poëzijprofessor’ riep bij de onbekende schrijver van het stuk vooral
wrevel op door zijn ‘opgeblazene, gemaakte en bespottelijke bewoordingen’ op zijn

reclamebiljetten en zijn galanterie, ‘inzonderheid jegens de dames’, waarmee hij zich redde
‘als hem denkbeelden ontbraken’, maar hij gaf toe: ‘Zijn brein is inderdaad het magazijn

eener spinfabriek van alexandrijnen’, en: ‘De aanvulling der gegevene eindrijmen, die thans
volgde, was ontwijfelbaar het beste’. Hij gaf er een voorbeeld van:
Messieure, je ne suis pas si bête;
On ferais cuire un artichaud

Du feu qui brule dans ma tête:
C’est un véritable réchaud.

Waarom ik vooral bij dit artikel stilsta komt door
een opmerkelijk detail dat de schrijver noemt:
‘Het rijmen voor de vuist is door Pradel, sinds enige

maanden, te Parijs zoo zeer Mode geworden, dat de
jongens op de straat elkander ongerijmheden in rijm
toeroepen.

Hierdoor is het improviseren min of meer in kwaden
reuk geraakt; en men begint thans in te zien, dat
men het, met veel oefening en een voorraad van
immer wederkeerende idéen, zegswijzen en

wendingen, veiligt even ver als Pradel zou kunnen
brengen.’

Mijn kop eraf als die Pradel niet verantwoordelijk
was voor de eerste straatrappers in Europa!

Een extra opkikker kreeg het bout rimé in
1865 toen Alexandre Dumas een

prijsvraag uitschreef met de opdracht een
gedicht te schrijven op een aantal
rijmwoorden, waar maar liefst

driehonderdvijftig reacties op kwamen.
Hij bundelde ze allemaal in een boek, dat
de toepasselijke titel Bouts-Rimés kreeg.
Het is weliswaar een uniek boek, maar
daar de enige eis het eindrijm was,
ontbreekt bij de meest gedichten

structuur en is het tamelijk onleesbaar, al
hebben zes deelnemers de moeite

genomen er niet alleen een bout-rimé,
maar ook een acrostichon van te maken
waarin Dumas opgehemeld wordt, zie het
voorbeeld.

In ons land leidde dit boek tot het enige bout-rimé van Multatuli, in Idee 693:

‘Ja, Ideeën heeft ieder! Alles wat in verband staat met algemene wysbegeerte, met politiek,

staathuishoudkunde, met litteratuur, schynt algemeen eigendom te wezen. Wie rymen kan,
is ‘n verzenmaker. Wie verzen maakt, is ’n dichter. Wie STUART MILL aanhaalt, is ´n
ekonomist. Enz.

Ik herinner me de klacht hierover van ALEXANDER DUMAS, die eens in ´t hoofd had
gekregen ´n soort van prysvraag uitteschryven over zekere eindrymen, waarvan de

invulling hem byzonder moeielyk voorkwam. De prys werd niet toegekend, omdat er zoveel
oplossingen waren ingekomen dat de goeie DUMAS erkende ze niet alle te hebben kunnen
lezen. ´Je n´aurais jamais cru, zeide hy, qu´il y eùt tant de poètes en France!’

Maar – nu eens voor ’n ogenblik aannemende, dat ‘r poëzie steekt in zulke spelery – ’t
waren er ook poètes naar!

‘’t Is zonderling, schreef DUMAS, dat ieder meent te kunnen meedoen, zodra er spraak is
van letterkundige arbeid. Iemand die goed onderwys had genoten in harmonieleer of

tekenen, zou toch niet naar de prys dingen, die uitgeloofd was voor ’t schoonste muziekstuk
of de beste schildery. Maar verzen…’
Nu ja, die kan ieder

maken…zelfs een dichter, in
ogenblikken van défaillance
of verveling. Ziehier myn

eindrymelary, de slechtste
niet onder de vier- of

vyfhonderd (Multatuli kan
natuurlyk niet nalaten te
overdryven JvdB)

kunstprodukten die op de
uitdaging van DUMAS in’t
strydperk verschenen;

Het bout rimé maakte, ondanks de zure opmerkingen van Multatuli, furore in Europese
letterkundige kringen en overal ontstonden clubjes die zich ermee bezig hielden, tot
Schotland toe. En nog steeds mag het zich in de Angelsaksische landen verheugen in een

voortdurende populariteit, gezien de bouts-riméswedstrijden die op internet te vinden zijn
Ook ons land ontkwam niet aan de nieuwe rage uit

Frankrijk en werd overspoeld met eindrijmen, zoals ze hier
ook wel genoemd werden, overwegend op twee gebieden: in
de polemiek en voor de gezelligheid.

Onze voorvaderen lieten hun lieren een duchtig woordje
meespelen als iets hen niet aanstond en tegenpartijdigen

sloegen elkaar met rijmen om de oren dat het een lust was.
Zo schreef J. Nomsz in 1768 een treurspel, Zoroaster,

waarmee de vloer werd aangeveegd door critici, zowel in
proza als in bouts rimés, waarop medestanders te hulp
schoten, ook in proza en bouts rimés.

Als ze geen ruzie maakten kwamen ze gezellig bij elkaar op partijtjes om, onder het mom
van letterkundige arbeid eens stevig te schransen en het op een zuipen te zetten en daarbij
was het bout rimé een geliefde onderbreking van het bambocheren.

Het waren niet de geringsten (hoewel: die ook) die zich er mee bezig hielden: in de
biografieën van alle grote namen wordt melding gemaakt van dit tijdverdrijf.
Nicolaas Beets beschrijft in 1833 in zijn dagboek zijn ontgroening als Leids student en

vermeldt dat één opdracht bestond uit het maken van een gedicht op rijmwoorden, hem
opgegeven door Gerrit van de Linde ( de latere Schoolmeester), die daar in een brief aan
Jacob van Lennep, gedateerd 24 oktober 1833 van zegt: ‘Ik zend u hiernevens een vers

hetwelk een groen in mijne tegenwoordigheid op een door mij opgegeven onderwerp en op
gegeven eindrijmen heeft vervaardigd, en hetwelk mij zo bij uitstek heeft bevallen (…) dat

ik mij niet heb kunnen weerhouden het u mede te deelen. (…)De maker heet Beets en is de
zoon van een Haarlems apotheker, zijn voornemen is theologant te worden, doch behalve
dat hij zeer schoone verzen maakt en een fraaije stem heeft, weet hij volstrekt niets gelijk bij
zijne ontgroening is gebleken’.

Zo kreeg Leclerq tijdens een maaltijd van de Nederlandsche Maatschappij van Letterkunde
te Leiden eens de opdracht een vers te maken met de woorden meloen/dommer/pompoen

/komkommer, waarbij Van der Palm het onderwerp aangaf: de Letterkunde, waarop dit tot
stand kwam:
‘De vrucht van letterkunde is zoeter dan meloen
En langer van geest; die dit ontkent is dommer
Dan die de perzik stelt beneden de pompoen,

Of sappen zoekt in kurken en droogte in den komkommer’
In 1838 schreef J. Buel enigszins zuur in zijn Proeve eener

verzameling van de voornaamste regelen der Nederlandsche
Versificatie, met aantekeningen doormengd betrekkelijk den
Poëtischen Stijl, door voorbeelden en aanhalingen uit vele
gezaghebbende Dichters en Proza-schrijvers gestaafd en
opgehelderd; met de omschrijvingen van de meeste
Dichtsoorten; bijzonderlijk geschikt voor Latijnsche en
Fransche scholen en aankomende onderwijzers: ‘Nog heeft de
zucht tot rijmen (la métromanie) de zoogenaamde

eindrijmen (Bouts-rimés) uitgevonden, zijnde rijmwoorden,
die opgegeven worden, ten einde daarvan, door invulling van goede zinnen, verzen te

maken’, maar dat weerhield de gevierde dichter Vincent Loosjes er niet van enkele jaren
later in zijn De veldslag bij Waterloo en dichtproeven enige bouts rimés op te nemen.

Light verse was in die tijd zeer in zwang, ook bij serieuze dichters die zich niet schaamden
voor hun taalbeheersing, ja er zelfs prat op gingen.
Ook in de biografie van Cornelis van Lennep door J. van Lennep wordt gewag gemaakt van
de voorliefde voor het bout rimé.

Niettemin is er maar bitter weinig bewaard van deze overvloed, omdat ze als spel op die
slempavonden gemaakt werden en gewoonlijk niet in druk verschenen.

Een zeldzame beschrijving van zo’n avond, oesterpartijtjes genoemd, vond ik in de biografie
die de predikant Mees schreef over zijn vader (Mr. Gregorius Mees in zijn leven en werken,

geschetst door zijn zoon Mari Johan Mees, Predikant te Haarlem. Alleen voor de familie
gedrukt; niet in den handel (en niettemin toch in mijn boekenkast beland JvdB), Haarlem

1889) die als lid van de Afdeeling Rotterdam van de Maatschappij van Fraaie Kunsten en

Wetenschappen regelmatig aanzat aan de oesterpartijtjes waar het bout rimé volop bloeide.

Hier de tekst, waarbij je voor altijd met de vraag zult blijven zitten wie aan de letteren en
zijn jeugdig huisgezin ontviel door bespotting en een kwijnende ziekte. Ik weet het lekker.

De genoemde Oosterwijk Bruin is Jacob van Oosterwijk Bruyn (1794-1876) een in zijn tijd
gevierd dichter van luimige en boertige stukjes, befaamd om zijn parodieën, van wie gezegd

werd: ‘Zijne verschijning in het spreekgestoelte van “Oeffening”was reeds genoeg, om het
gehele publiek tot schaterlach te nopen. Zijne latere gedichten werden zeer populair,
herhaaldelijk gedrukt en in eene volksuitgaaf bij duizenden verspreid”.

Nu totaal vergeten en dat hij een naam verworven had als bouts rimés-dichter is onbekend.
Dat heeft hij in ons land gemeen met het bout rimé: het stierf uit en werd vergeten.
Nadat het geweld van de vijftigers over ons heen was gerold, overleefde het vormvaste vers
in stille hoekjes en het cabaret en maakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw een
voorzichtige rentree, mede door het werk van Drs. P.

Maar in zijn klassieke Versvormen komt het bout rimé alleen voor in een voetnoot, zonder
uitleg. Het is immers geen versvorm.

Een enkeling (Cees van der Pluijm, Gerrit Komrij, Frits Criens, ikzelf) schreef nog wel eens
met dezelfde rijmwoorden een pastiche op een bestaand gedicht, maar dat is strikt genomen
geen bout rimé: er ontstaat een ironische variant, niet iets nieuws.

De gedachte een nieuw gedicht te maken van rijmwoorden die ik al gebruikt had, kwam bij
me op rond 1985 en daarmee vond ik, dacht ik, iets nieuws uit, want het verschijnsel bout
rimé was me toen nog onbekend.

Het beviel en ik paste het weer toe toen

Cees van der Pluijm, Wilbert Friederichs
( die later met Mezzo Macho furore zou
maken, o.a. met het programma P

capello, meerstemmig gezongen liederen
van Drs. P) en ik met ‘Gedichten aan de
muur’ onze poëzie exposeerden in het
Steigertheater in Nijmegen.

Wilbert schreef een sonnet op ons en ik

antwoordde met een sonnet met dezelfde
rijmwoorden.

Dit was voor mij het begin van een nu al jaren durende verzotheid op dit procédé,

uitmondend in de bundel Drs. P révisé waarin ik een complete bundel van Drs.P herschreef

met gebruikmaking van dezelfde rijmwoorden, die nu dus samen in een boek staan, bij mijn
weten een unicum in de literatuurgeschiedenis, die volledig aan de aandacht van de

poëzierecensenten is ontsnapt en ik moet dus verdomme tot na mijn dood wachten voor dit
bejubeld wordt. Hier heb je een voorbeeld uit de bundel:

Het was ook pas nadat ik die bundel geschreven had dat ik erachter kwam dat dit procédé
de fiere naam bout rimé meedroeg en dat ik dit helemaal niet ontdekt had en dat het de
lange, in ons land vergeten, geschiedenis meedroeg die ik hiervoor beschreven heb.

Daar zou ik mee kunnen afsluiten, want het is een mooie geschiedenis, zoals die wereldwijd
bekend is, van de hilarische aanleiding van de berooide dichter Dulot tot de verspreiding tot
in de verste uithoeken van onze aardbol, ware het niet dat ik nog een verrassende
ontknoping in petto heb.

De hiervoor beschreven ontstaansgeschiedenis van het bout rimé is wereldwijd bekend, zo
staat het in de geschiedenisboekjes en de encyclopediën: de dichter Dulot was met zijn
verhaal over een beroving de aanleiding tot dit verschijnsel, dat daarna aan zijn opmars

begon. Maar zoals de meeste ontstaansgeschiedenissen (jawel mevrouw: ook Genesis) is het
een mythe.
Zoals ik meldde, ontdekte ik dit verschijnsel
zonder enige kennis van dit fenomeen.

Nu ben ik geniaal, ik ben de laatste om dat te
ontkennen en ik zoek mijn vrienden

uitsluitend in kringen die dat bevestigen,
maar dat voor mij, laat staan voor Dulot,

eeuwenlang niemand eerder zelfstandig op
deze gedachte was gekomen. leek me toch
erg onwaarschijnlijk.

Die Dulot was ook wel erg schimmig: geen
gedicht was van hem bekend en dat hij zijn
armzalig leven zonder geboorte-en

sterfdatum en ook nog zonder voornaam
moest slijten was niet alleen zielig, maar ook
verdacht.

Wikipedia noemt hem een minot poet, ‘of whom little else is remembered’.
Little else betekent hier: niets.

Maar waar kwam dat verhaal dan vandaan? Toch van mensen die zich hem herinnerden en
erbij geweest waren?
Naspeuringen brachten aan het licht dat er in feite maar één bron bekend is van dit verhaal
over Dulot: de Franse dichter Gilles Ménage (1613-1692) die het overal verspreidde.
Het bout riméverhaal over Dulot riekt hiermee wel heel erg naar grapjasserij van één
persoon.

Ménage was een vrijgevochten ruziezoeker en sarcast en zeker wel in voor zoiets.
Hij was degene die met het bout-rimé op de proppen kwam en jarenlang beoefende op zijn
literaire woensdagavondbijeenkomsten en het populair maakte bij de toenmalige poetryslams van de Patrissianen. (zoek dit maar op).

Dat het verschijnsel daarvoor niet bestond is ook gewoon niet waar.
Het bloeide misschien niet als rage in kringen van notabelen die onder het mom van

letterkunde zich tebuiten gingen aan oesters en drank, maar was wel degelijk al lang in
zwang, althans in ons land.

Hieronder zie je een fraai gecalligrafeerd sonnet van P.C. Hooft uit 1621, gericht aan
Constantijn Huygens, met daaronder het antwoord van Huygens met dezelfde rijmwoorden.
Mooi, nietwaar?

En een bout rimé.

Dit was het begin van een literair spel, waar ook Tesselschade Roemers en haar zuster Anna
aan meededen, uitmondend in een reeks sonnetten met dezelfde rijmen die de naam
schoncken-sonnetten kreeg.

En ik zei al dat onze voorvaderen elkaar rijmend te lijf gingen als iets hen niet zinde - en dat
gebeurde al voordat Dulot in 1648 zijn schimmige bestaan begon. Nog maar enkele jaren
daarvoor, in 1645, schreef Vondel een klaagzang over een brand in de Nieuwe Kerk dat

aanleiding was voor andersdenkende aanhangers van de Ware Godsdienst om ongezouten
van leer te trekken in, jawel, bouts rimés, toen nog gewoon eindrijmen genaamd
Jacob van Lennep (dezelfde die over Cornelis schreef dat die op oesterpartijtjes het bout rimé
beoefende) drukt er een aantal af in zijn De Werken van Vondel in verband gebracht met

zijn leven en voorzien van verklaring en aantekeningen (Amsterdam, Gebroeders Binger,

1858). Hieruit blijkt wel dat het bout rimé in elk geval in ons land tientallen jaren voor het
verhaal over Dulot gepractiseerd werd, wat geen geheim was en ook de latere gebruikers
bekend zou moeten zijn: het waren niet de minsten die het deden. Het lijkt of het verhaal

van Dulot zo is gaan rondzingen dat iedereen het zonder nadenken overnam, zelfs als men
beter wist, een verschijnsel dat ook nu niet onbekend is in EO-kringen.
We sluiten af met die Vondelreeks als overtuigend bewijs dat de wereld het mis heeft: geniet

met volle teugen van echt vaderlandse, vrome godsdienstijver in eindrijm en bedenk daarna
dat het vreselijk meevalt in ons mooie landje met die enge moslims. Die kunnen hier toch
niet aan tippen? De haat die er af spat, die vind je niet bij je Turkse groenteboer.
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