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Ten geleide

De hier voorliggende eerste aflevering van Nederlandse letterkunde vormt de succesvolle afronding van een - gedeeltelijke - herverkaveling binnen het neerlandistische tijdschriftenbestel . Een kleine twee jaar geleden begonnen de redacties van
De nieuwe taalgids en Spektator een discussie over de toekomst van beide bladen .
Richtinggevend daarbij was de constatering dat de taal- en letterkunde van her
Nederlands decennia lang een eenheid hadden gevormd, maar dat de wegen van
linguistiek en letterkunde inmiddels zo ver uit elkaar waren gegaan, dat een
gemeenschappelijk platform voor beide discipines uit de tijd was . In de loop van
1994 werd besloten tot een tweeledige actie : De nieuwe taalgids en Spektator zouden met ingang van 1 januari 1996 samengaan om zich meteen weer to splitsen
in twee nieuwe publikatiemedia voor de neerlandistiek : Nederlandse letterkunde en
Nederlandse taalkunde . Beide organen vonden onderdak bij uitgeverij Martinus
Nijhoff to Groningen .
Net als zijn twee voorgangers is Nederlandse letterkunde bedoeld als een podium
voor de vakbeoefening in al haar vormen en facetten . Drie rubrieken bieden daartoe ruimte : artikelen waarin vakgenoten verslag doen van hun bevindingen,
beschouwingen waarin recente publikaties over een bepaald onderwerp (dat niet
exclusief op her terrein van de neerlandistiek hoeft to liggen) worden samengevat
en geevalueerd (Stand van zaken) en beknopte recensies van nieuw verschenen
boeken (Kortaf) . Ten slotte is er een vierde rubriek waarin gesignaleerd wordt
welke neerlandistisch letterkundige artikelen in andere vaktijdschriften zijn verschenen (Periodiek) .
Er is bewust gekozen voor her volledige spectrum van de Nederlandstalige letterkunde van middeleeuwen tot heden . Zonder ook maar lets to willen afdocn aan
het belang van gespecialiseerde tijdschriften per periode is de redactie van mening
dat de vakgenoten in binnen- en buitenland, of ze nu onderzoeker, docent of student zijn, belang hebben bij een gemeenschappelijk forum, al was her alleen maar
om op de hoogte to blijven van de ontwikkelingen in de verschillende compartimenten van de letterkunde.
In plaats van to komen met programmatische verklaringen hebben de redacteuren van Nederlandse letterkunde gekozen voor een eerste nummer dat de lezers
brengt naar her hart van de neerlandistiek : de werkplaats . De zes hier bijeengebrachte artikelen, afkomstig van de redacteuren, leggen verslag of van onderzoek
dat nog volop in uitvoering is . Nederlandse letterkunde wil niet alleen een dwarsdoorsnee zijn van zienswijzen, methoden en periodes, maar vooral stimuleren tot
deelname aan de letterkundige neerlandistiek in de voile breedte . Er wordt uitgezien naar uw bijdragen!
De redactie
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Over de geschiedschrijving van de moderne
Nederlandse poezie
Problemen, getallen en suggesties
Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn
Over de geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf 1880 bestaat grote overeenstemming . Geschiedschrijvers zijn her er grosso modo over eens welke auteurs
in welke mate behandeld dienen to worden en welke aanduidingen men moet
gebruiken om schrijvers, groepen, stromingen en werken to karakteriseren . Er
bestaat van deze periode in zekere zin een traditioneel beeld, dat in overzichtswerken en handboeken is terug to vinden .
Deze observatie lijkt in strijd met war her narratieve karakter van de
geschiedschrijving wordt genoemd : het subject kiest een standpunt vanwaaruit de
plot wordt meegedeeld; her gekozen perspectief bepaal de keuzes en de beschrijvingen . Er zouden dus evenzoveel verschillende verhalen moeten zijn als
geschiedschrijvers . Maar de verhalen lijken opvallend veel op elkaar . Zelfs bij literatuurgeschiedenissen van een meet postmoderne snit, waarvan men mocht verwachten dat die de traditionele visies zouden ondergraven, doemt in de kaleidoscoop van particuliere verhalen toch weer dat taaie, hardnekkige, traditionele
beeld op .'
Natuurlijk is het mogelijk om een ander verhaal to vertellen . Men zou in aansluiting op het proefschrift van Erica van Boven een geschiedenis van de 'damesroman' kunnen schrijven, waardoor een ander beeld van het verhalend proza ontstaat dan de handboeken geven, eenvoudig omdat dit subgenre nauwelijks
beschreven is . (Van Boven 1992) Of men kan vanuit een sterker feministisch oogpunt de geschiedenis herordenen, zoals Maaike Meijer heeft voorgesteld . (Meijer
1988) Of men kan de canon onder vuur nemen en een geschiedenis schrijven
waarin erkende toppers (en hun lezers) ideologisch of anderszins worden ontmaskerd . (Van Alphen 1991) Maar tot dusver zijn er alleen losse studies en artikelen
verschenen, geen geschiedenis van langere adem .
De vraag is hoe bet traditionele beeld of verhaal (beide zijn metaforen voor hetzelfde) tot stand is gekomen . Slechts aan een klein deel van de literaire produktie
wordt in de handboeken aandacht besteed : er is dus geselecteerd . De handboekschrijver selecteert natuurlijk zelf, maar her meeste selectiewerk is al voor hem
gedaan in het literaire circuit : door auteurs, tijdschriftredacties, uitgevers en critici . Ook de waardeoordelen die de handboekschrijver geeft (alleen al door her wisselend aantal woorden dat hij zijn personages en verhaalgebeurtenissen toebedeelt)
steunen op de oordelen binnen dat circuit . Hetzelfde geldt voor de karakteriseringen en indelingen : ook hier zet de geschiedschrijver voort war anderen in gang
hebben gezet . De verhaaldraden worden hem door zijn object aangereikt . En met
het verhaal dat hij vertelt draagt hij zelf weer bij aan de duurzaamheid van her
beeld. Beeldvorming in het literaire veld en in het bijzonder binnen het primaire
literaire circuit wordt bepaald door processen van selectie, canonisering, hierarchisering, classificering, om maar een paar termen to noemen die in elkaars ver-
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lengde liggen . 2 In literatuurgeschiedenissen vernemen we doorgaans weinig van
deze processen ; we krijgen alleen de resultaten ervan to zien .
Een literatuurgeschiedschrijver zou meer distantie moeten betrachten ten
opzichte van de beeldvorming binnen het literaire circuit . De genoemde processen die de beeldvorming bepalen moeten vanuit deze positie onderzocht worden
en niet meer voor kennisgeving aangenomen . In dit artikel doen wij een poging
enkele aspecten van her literaire circuit in kaart to brengen . We hebben ons daarbij gericht op de literaire produktie van de jaren 1901-1940 en daarvan de poezie
bekeken . We gingen uit van een samengestelde vraag : welke schrijvers publiceerden wanneer en waar welke gedichten? Zo kregen we zicht op de volledige poezieproduktie : de tijdschriftpublikaties en de bundels . De verzamelde gegevens
bestrijken maar een deel van her omvangrijke terrein, want de literatuurbeschouwing bijvoorbeeld krijgt geen aandacht . Onze bevindingen zijn dan ook nadrukkelijk niet meer dan een tussenbalans .
We gebruiken onze data om een idee to krijgen van de selectieprocessen binnen
het literaire circuit ; hiertoe kijken we in de eerste plaats naar de dichters in de tijdschriften . Vervolgens gaan we na welke uitgeverijen in ons tijdvak actief waren en
welke ontwikkelingen in her uitgeverslandschap zijn waar to nemen . We illustreren de onderdelen van ons betoog zoveel mogelijk met cijfers . Zij verwijzen naar
de basisgegevens, de `feiten' waarmee een geschiedschrijver rekening moet houden
en die tevens deel uitmaken van zijn menigvoude zorgen . Tenslotte bedchten we,
meer inhoudelijk, twee kwesties waarvoor onze data materiaal geven : her probleem van de literaire generatie en her proces van verzuiling en ontzuiling .
Literatuurhistorici maken veelvuldig gebruik van de generatie als indelingscriterium . Ons bestand biedt weinig kwantitatieve aanknopingspunten om dergelijke generaties to onderscheiden, op een uitzondering na : er treden opvallende,
kwantitatief to onderbouwen veranderingen op rond 1920 . We gaan in dit artikel
kort op dit punt in .
Binnen de recente literatuurgeschiedschrijving wordt aan auteurs van de zogenaamde levensbeschouwelijke zuilen geen hoofdrol toegekend en nog maar zelden
een bijrol . In her toenmalige literaire circuit echter zijn ze prominent aanwezig,
met name in de tijdschriften . Anderzijds komt uit onze gegevens naar voren dat
de dominante uitgevers van poezie eerder een beweging in de richting van 'ontzuiling' hebben versterkt. We proberen lets van dit spanningsveld to laten zien .
1 Een databestand
De vraag die we hebben willen beantwoorden luidt : welke poezie is er in
Nederland verschenen tussen 1901 en 1940? De eenvoud van de vraag staat niet
in verhouding tot de tijd die her kost om een antwoord to formuleren . Als uitgangspunt hebben we Brinkman's cumulatieve catalogus genomen, die voor de
onderzochte periode op poeziebundels is doorgenomen . Bovendien hebben we de
gegevens uit de rubriek `Pas verschenen boeken' in Het nieuwsblad voor den boekhandel bestudeerd .3 Op de meet dan vierduizend titels is een eerste selectie toegepast . Her ging ons uitsluitend om bundels die door levende, Nederlandstalige
dichters tussen 1901 en 1940 zijn gepubliceerd, 4 zodat heruitgaven van Vondel
tot en met Gezelle werden uitgezonderd . Bloemlezingen zijn niet meegeteld, evenmin als uitgaven bestemd voor de jeugd en her onderwijs : de produktieve Alice
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Becht-Dentz (Hondjes en katjes voor kleine schatjes, Een nieuw berenboek) en Anna
Sutorius (Wimple op de wandeling, Klein en knus voor broer ofzus) moesten worden weggelaten . Ook een bonte verzameling voordrachten, sketches op rijm en
dergelijke, meestal bedoeld voor bruiloften en andere feestelijkheden is terzijde
gelegd, hoezeer de kluchtige coupletten van B . Elferink (Jantje Aviatiek), Maupie
Staal (De vuilnisman) of Juliaantjes, gedichtjes en wijzen van Mevrouw LiendersFrackers ook nieuwsgierig maken .
Op basis van de aldus ontstane lijsten is een databestand samengesteld dat op
dit moment 2160 titels bedraagt (inclusief de herdrukken) . Het bestand kan Been
aanspraak maken op volledigheid, alleen al omdat Brinkman en Nieuwsblad lacunes vertonen en wij titels mogelijk verkeerd hebben geinterpreteerd . 5 Niettemin
achten wij her databestand volledig genoeg om er vragen aan to stellen en er
patronen in to kunnen ontdekken .
Het aantal dichtbundels vertoont vanaf 1901 een stijgende lijn . Dat is niet zo
verwonderlijk, als men bedenkt dat ook de bevolking evenredig toeneemt en als
men aanneemt dat er tussen bevolkingsgroei en literaire produktie een (zekere)
correlatie bestaat . War wel opvalt is dat de produktie in de jaren 1921-1940
beduidend hoger is dan men op grond van de stijging in de jaren 1901-1920 zou
mogen verwachten .
Her aanbod aan poezie beperkt zich uiteraard niet tot de boekproduktie . Her
literaire leven van de laatste honderd jaar, zeker in het tijdvak 1901-1940, speelt
zich voor een belangrijk deel of binnen de literaire tijdschriften . Het zijn kweekvijvers voor de uitgevers, waar nieuwe namen verschijnen, waar bewegingen kwartier maken, waar zich het literaire debat afspeelt . Ook bier is de vraag eenvoudig:
wat is er aan poezie verschenen in de tijdschriften tussen 1901 en 1940? De
bibliografische hulpmiddelen waren ontoereikend zodat er niets anders opzat dan
alle tijdschriften door to nemen . Het aantal relevante tijdschriften maakte een verdere beperking noodzakelijk . We hebben daarom voor een relatief korte periode,
de jaren 1909-1920, een pilot-study uitgevoerd, waarbij een corpus van 35 tijdschriften is onderzocht . 6 Naar onze schatting zijn de gegevens voor ongeveer 90%
verzameld, zodat ook hier gefundeerde gevolgtrekkingen mogelijk zijn .
Tijdschriften : selectie7
Hoeveel dichters manifesteren zich in de periode 1909-1920 via tijdschriften?
Met enige slagen om de arm kunnen we op dit moment het aantal auteurs noemen dat in een in Nederland verschijnend tijdschrift poezie heeft gepubliceerd .
Dat aantal bedraagt 1131 . Daaronder bevinden zich ook ongeldentificeerde
schrijvers die onder de naam 'Anonymus', 'Exul' of `Zjekkie' publiceren of die zich
van eenvoudige aanduidingen als 'Hij' of `Henk' bedienen . Natuurlijk zal zich
achter het pseudoniem 'Zuster van 't kindeke Jezus' of `Zwartgallig Jantje' een
echte naam bevinden, zoals dat ook het geval is met de talloze initialen waarmee
gedichten zijn ondertekend, vooral in studentenbladen . Een antecedentenonderzoek hebben we echter achterwege gelaten .
Wie waxen de auteurs die het meeste publiceerden in de periodieken? We sommen de namen op van de dichters die meer dan vijftig keer aan een tijdschrift bijdroegen (dat kan per keer een gedicht zijn of een hele sonnettenkrans ; ook hier
zeggen de getallen niet alles) . Het cijfer achter elke naam geeft bet aantal bijdragen aan . Bovenaan staan David Tomkins (pseudoniem van J .W N. le Heux) (237),
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die wekelijks een soort berijmd cartoon voor De nieuwe Amsterdammer schreef, en
de produktieve Vlaming Rene de Clercq (205), in de eerste wereldoorlog naar
Nederland uitgeweken . Dan volgt een groepje van drie : J . H . Speenhoff (155), H .
(Lapidoth-)Swarth (152) en Charivarius (139), de laatste evenals Tomkins met
een wekelijkse column op rijm in De nieuwe Amsterdammer en De Amsterdammer .
Ook in de katholieke en protestantse zuil is men produktief Bernard Verhoeven
(91), rooms-katholiek, Willem de Merode (91), protestants . Voorts vinden we
Hein Boeken (91), Jan J . Zeldenthuis, (83), Joannes Reddingius (79), Jacob Israel
de Haan (78), Martin Permys (74) en F. Rutten, alias Dr. Felix Rutten (73), ook
weer een prominent vertegenwoordiger van een zuil, de katholieke . Tenslotte noemen we nog twee veelschrijvende neutralen : Albert Verwey (55) en P.N. van Eyck
(54) .
Zoals gezegd tellen we alleen bijdragen en niet her aantal gedichten . Hadden
we dat laatste gedaan dan was her beeld iets anders geweest : koploper Tomkins
publiceert doorgaans een gedicht per week, Albert Verwey's bijdragen bestaan herhaaldelijk uit een dental gedichten (een keer zelfs bijna zestig!) . Het is interessant
om na to gaan hoe de groep tijdschriftdichters is samengesteld en vooral wie van
hen literair succes heeft gekend. We zetten daartoe het getal 1131 of tegen de
auteurs die in dezelfde periode (1909-1920) een bundel publiceerden . We zien
dan een duidelijke reductie : iets meer dan negentig dichters hebben in de onderzochte periode een of meer bundels uitgegeven . Anders gezegd : nog Been tien procent van de dichters die in tijdschriften aanwezig zijn komt met een bundel . $ De
selectie is hard : meer dan duizend dichters zijn niet aan een bundel toegekomen,
dat is ruim 90% . Geen onbekend verschijnsel, maar het is toch onthutsend de
enorme aantallen to zien die verdwijnen .
Die selectie vinden we in zekere zin al aangekondigd als we naar de kwantitatieve gegevens rond de tijdschriften kijken . Allereerst heeft bijna de helft van de
dichters maar eenmaal een poetische bijdrage geleverd, om precies to zijn : 539 .
Deze dichters pasten dus een vorm van 'zelfselectie' toe : ze schreven niet meer, en
als ze dat nog wel deden, werd hun bijdrage door de redactie van een tijdschrift
geweigerd . Wie niet regelmatig in een tijdschrift publiceert, heeft bovendien weinig kans later een uitgever to interesseren voor een bundel .
Een volgende factor die literair succes kan beInvloeden is de spreiding over de
tijdschriften. We maar in een orgaan publiceert, is minder bekend dan wie zijn
of haar produktie in den brede uitzet . Ook bier zijn de getallen duidelijk : 865 van
de 1131 dichters zijn maar in een periodiek to vinden . Tot die 865 `monogamen'
behoren logischerwijze ook de 539 wier literaire carrieres in de knop zijn gebroken. Hierbij dient natuurlijk ook het verschil in literaire status van de tijdschriften to worden verdisconteerd. Een studentenblad, waarin we regelmatig een zekere J . Goudsmit vinden, of Eigen haard, waarin J . de Maegt huisdichter lijkt to zijn,
zal minder aanzien hebben genoten dan Verwey's De beweging (met bijvoorbeeld
Alex Gutteling) of De nieuwe gids, waarin we J .H . Leopold vinden . Maar zelfs
.Ihiezien van dit soort verschillen in reputatie, kunnen we zien dat er een duidelijke Lorrelatie is tussen afwezigheid van spreiding over tijdschriften en enig literair
.uk:Ces (uitgedrukt in publikatie van een bundel) . Of omgekeerd : van de dichters
lie , owel vaker als in meer tijdschriften publiceren blijkt een significant deel tot
bundeling over to gaan . We noemen weer enkele getallen . Rechts staat het aantal
,li, biers, links het aantal periodieken waarin ze publiceren .

S

6

WILJAN VAN DEN AKKER EN GILLIS DORLEIJN

Tabel I

Spreiding van dichters over tijdschriften
Aantal tijdschriften
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aantal dichters
865
147
44
26
12
8
12
7
4
1

Zoals gezegd schrijft her overgrote deel maar in een tijdschrift (865, onder wie de
539 eendagsvliegen) . Als we hierbij de dichters optellen die slechts aan twee tijdschriften meewerken hebben we een groep van 1012 : bijna 90% van her totaal .
Hoewel zich onder hen grootheden als Leopold bevinden, lijkt de observatie
houdbaar dat van die 90% de meesten nimmer succes hebben gekend . We kunnen de cijfers ook anders benaderen en nagaan of de dichters die aan meer tijdschriften hebben meegewerkt inderdaad een grotere kans hebben op literaire
bekendheid in de vorm van een bundeluitgave . We zijn voor dichters die aan 5 of
meer tijdschriften hebben bijgedragen, nagegaan of er van hen ook een bundel is
gepubliceerd . 49 dichters, nog Been 5 procent van her totaal, verschijnen in minimaal 5 periodieken . Van deze 49 hebben er 45 in de onderzochte periode een bundel gepubliceerd . Er is dus ook hier een duidelijk verband tussen aanwezigheid in
tijdschriften (hier uitgedrukt door spreiding over de periodieken) en later 'literair
succes .
Her is aardig to zien welke namen zijn verbonden met de lijst van 49 dichters .
(Een [-] achter de naam betekent dat de dichter nooit een bundel heeft laten verschijnen; een [*] achter de naam duidt erop dat deze auteur ook in de top vijftien
van tijdschriftdichters voorkomt (zie hiervoor)) .
PC. Boutens, A . van Cauwelaert, F Gericke, J .I . de Haan[*], Marie
Koenen, M . Nijhoff, Karel van den Oever, Noto Soeroto, J .H. Speenhoffj*],
Balthazar Verhagen, J . Winkler Prins[-], Daan van der Zee .
6tijdschriften : Frans Bastiaanse, H .H . van Calker[-], Ben van Eijsselsteijn[-], Tony
de Ridder, Marie Schmitz, Nico van Suchtelen, Helene Swarth[*], R . Tolman .
7tijdschriften : Herman van den Bergh, J .C . Bloem, PN . van Eyck[*], J . Philip van
Goethem, Herman Middendorp, Jan van Nijlen, P Otten, Francois Pauwels,
Marie de Rovanno[-], Annie Salomons, Jules Schurmann, Karel Wasch .
8 tijdschriften: Rene de Clercq[*], Richard de Cneudt, Geerten Gossaert, Ernst
Groenevelt, Heinrich Petermeyer, A . Roland Holst, Laurens van der Waals .
9 tijdschriften: Jan Greshoff, Kathe Mussche, J . van Rossem, Karel van de
Woestijne.
5 tijdschriften :
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10 tijdschriften : Martin Permys[*] .
12 tijdschriften : Willem de Merode[*], Felix Rutten[*] .
13 tijdschriften : Edward B . Koster, Joannes Reddingius[*], Jan J . Zeldenthuis[*] .

Van de top vijftien van de dichters die her meest aan tijdschriften bijdragen ontbreken Tomkins, Charivarius, Verhoeven, Boeken en Verwey. De eerste twee
waren zoals gezegd als rijmend columnist aan een weekblad verbonden .
Verhoeven en Boeken zijn net uit de boot gevallen, maar zijn toch nog in vier tijdschriften terug to vinden . Verwey tenslotte plaatste begrijpelijkerwijs zijn produktie in her tijdschrift dat hij zelf in 1905 had opgericht, De beweging.
Twee verzuilde tijdschriften
Ons gegevensbestand stelt ons ook in staat her karakter van elk tijdschrift to
omschrijven in termen van `open' en 'gesloten' . Een tijdschrift noemen we gesloten als her veel huisauteurs heeft, auteurs die (bijna) uitsluitend in dat ene tijdschrift publiceren, en geen of weinig auteurs die elders publiceren . Geslotenheid
kent dus twee met elkaar verbonden aspecten : het tijdschrift neemt alleen eigen
kweek op en her houdt aanbod van elders buiten de deur . Bij open tijdschriften is
niet of minder sprake van eigen kweek en worden auteurs die ook elders publiceren toegelaten . Her lijkt aannemelijk dat we geslotenheid zullen vinden bij tijdschriften die met de levensbeschouwelijke zuilen zijn verbonden. We beperken
ons bier tot twee van dergelijke periodieken .
Ons corpus toont dat sommige verzuilde tijdschriften vrij eenkennig zijn : zij
plaatsen voornamelijk dichters die bijna nergens anders publiceren . Zie de volgende afbeelding van her protestantse Bloesem en vrucht.
Tabel II
Bloesem en vrucht 1914-1916

Aantal dichters

32

A alleen in dit is
B in 1 ander is
C in 3 andere tsn
D in 7 andere tsn

25
5

1
1

Aantal bijdragen

114
78
14
21

1

Bloesem en vrucht kan als 'gesloten' gelden . De meeste dichters die we erin aantreffen, publiceren exclusief in dit tijdschrift (25 van de 32 : 78%) . Her verzuilde
karakter kunnen we verder aflezen aan de dichters die ook in een ander periodiek
publiceren : her merendeel blijkt to hebben gekozen voor tijdschriften die eveneens
tot de protestantse zuil behoren, zoals Stemmen des tijds, Ons tijdschrift en De blijde boodschap. 91% van de dichters (29) publiceert uitsluitend binnen de eigen
zuil . Als we her aantal bijdragen van deze dichters verrekenen dan wordt her verzuilde beeld nog meet bevestigd . De 29 dichters die als 'zuil-eigen' beschouwd
kunnen worden, zijn verantwoordelijk voor 92% van de gedichten die in Bloesem
en vruchtstaan .
Twee dichters nemen we even apart: een trouwe en een wiens medewerking een
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incident was . De dichteres Nellie (= dichter D) blijkt 14 maal buiten en 21 maal
binnen Bloesem en vrucht to hebben gepubliceerd . Her zwaartepunt van haar poetische activiteit ligt dus bij dit tijdschrift (en overigens geheel binnen de zuil) .
Voor de dichter Ernst Groenevelt (= dichter E) gaat her omgekeerde op : hij publiceert, zoals de tabel toont, in 7 andere tijdschriften ; ersn keer heeft hij aan Bloesem
en vrucht meegewerkt, maar bijvoorbeeld 21 keer aan Het getij, waarvan hij de
redactie voerde . Bovendien publiceerde hij her meest buiten de protestantse zuil . 9
Zowel Nellie als Groenevelt zijn als dichter vergeten . Toch heeft Groenevelt nog
een plaatsje in de literatuurgeschiedenis gekregen, als (protestants) redacteur van
een 'neutraal' tijdschrift waarin men 'vernieuwingen' kan aantreffen . De namen
van de redacteuren van Bloesem en vrucht en van vele andere verzuilde tijdschriften uit die tijd is een ander lot beschoren. Her sterk gesloten karakter van Bloesem
en vrucht is daar mede debet aan.
Vervolgens stellen we een ander verzuild tijdschrift aan de orde, her roomskatholieke Van onzen tijd, opgericht in 1900, vanaf 1911 tot 1920 verschijnend
als weekblad.
Tabel III
Van onzen tijd 1919-1920

Aantal dichters
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

63

alleen in dit is
30
in 1 ander is
13
in 2 andere tsn
3
in 3 andere tsn
6
in 4 andere tsn
3
3
in 5 andere tsn
in 6 andere tsn
1
in 7 andere tsn
2
in 8 andere tsn
1
in 11 andere tsn 1

Aantal bijdragen

391
147
38
5
110
67
12
1
4
4
3

In vergelijking met Bloesem en vrucht is Van onzen tijd opener. Bedroeg her aandeel van 'monogame' dichters bij her protestantse tijdschrift 78%, bij Van onzen
tijd is dat aanzienlijk minder : 48% . Dit tijdschrift heeft overigens wel degelijk een
eigen kern van trouwe auteurs . 10 Niettemin geeft de redactie ruim toegang aan
dichters die zich ook op andere podia profileren, waaronder niet verzuilde . Zij laat
andersdenkenden toe, of stemt ermee in dat dichters van de eigen denominatie
hun vleugels uitslaan buiten her eigen terrein .
Van de eerste groep, 'andersdenkenden' die ook in Van onzen tijdwelkom zijn,
noemen we Karel van de Woestijne en Herman van den Bergh . 1' In de tweede
groep, dichters die hun zwaartepunt in Van onzen ti d hebben maar ook 'vreemdgaan', vinden we onder anderen Marie Koenen, Albertine Steenhoff-Smulders en
Bernard Verhoeven . 12 Dichter J, met de grootste spreiding, heeft weliswaar zijn
zwaartepunt niet in Van onzen tija maar hij blijkt toch duidelijk van katholieke
signatuur, gezien de plaats van andere publikaties, terwijl hij zich tegelijk ook bui-
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ten de rooms-katholieke zuil begeeft . We volgen deze dichter, wiens naam (Dr.)
Felix Rutten luidt, in ons materiaal .
Een carriere binnen de tijdschriften
Felix Rutten is al enkele keren in onze overzichten voorbijgekomen . Hij behoort
zowel tot de top vijftien van produktiefste auteurs als tot de dichters die hun poetische vruchten her verst om zich heen hebben geworpen . Her zwaartepunt van
zijn publicitaire activiteiten ligt duidelijk binnen de katholieke zuil . In de katholieke bladen is hij her meest to vinden, om precies to zijn 43 maal .13 Maar hij
beperkt zich niet daartoe, ook in protestantse tijdschriften is hij to gast, zij her
slechts driemaal .14 In de neutrale bladen vinden we Rutten echter weer regelmatig, namelijk 17 keer.15 Her aandeel van zijn publikaties buiten de katholieke sfeer
is dus zeker niet incidenteel, maar juist betekenisvol .
Op basis van deze gegevens kunnen we stellen dat Rutten een katholiek dichter is die zich liberaal genoeg voelt om ook buiten de eigen kring gelezen to willen worden . Toch zien wij zijn gang naar buiten pas later in zijn loopbaan . Volgen
we Ruttens literaire carriere vanaf 1909 preciezer dan zien we dat hij de eerste vijf
jaar strikt binnen de katholieke wereld blijft : voornamelijk De katholiek (24) . In
de jaren tussen 1915 en 1918 verdeelt hij zijn gunsten tussen katholieke en andere bladen .16 Op den duur ligt her accent zelfs op de niet-katholieke organen .
Uiteindelijk werkt hij hoofdzakelijk mee aan 'neutrale' tijdschriften als De beweging, Groot Nederlanch De nieuwe gids en De gids .
We kunnen hierin een literaire strategie zien : Rutten verwerft eerst aanzien in
eigen kring en probeert daarna in andere literaire circuits to participeren . Dar hij
doordringt in tijdschriften die in die periode als dominerend werden beschouwd
(waaronder De girls), bewijst dat hij in deze strategie geslaagd is . Deze tijdschriftcarriere toont een mechanisme dat we vaker tegenkomen : een auteur die aan een
zuil verbonden is, streeft er op den duur na to functioneren buiten zijn zuil, dus
in her dominerende literaire circuit, dat in Nederland neutraal genoemd kan worden .
Ruttens succes is beperkt gebleven : hij is niet doorgedrongen in de recente literatuurgeschiedenissen . Daar is de ontvangst in de kritiek van de jaren twintig
mede verantwoordelijk voor, alsmede her feit dat hij zich op den duur uit de literatuur terugtrok. Maar in de hier onderzochte periode heeft Rutten toch een succesvolle rol gespeeld . Zijn succes is dus tweeledig : (1) hij heeft daadwerkelijk toegang weten to krijgen tot veel en gereputeerde tijdschriften ; (2) hij heeft zijn
poezieproduktie kunnen bundelen en bij uitgevers geplaatst weten to krijgen (op
her laatst ook bij een van de belangrijkste, niet-verzuilde poezie-uitgevers van her
interbellum, A .A.M . Stols) . En zoals we gezien hebben kunnen maar weinigen van
de 1130 andere dichtende auteurs hem dat nazeggen .
2 Beeldvorming als object
De bewegingen in de tijdschriftensector geven zicht op enkele mechanismen en
patronen rond de selectie van auteurs . Eerder zagen we dat er tegenover her aantal van 1131 in tijdschriften publicerende auteurs een aantal van nog Been negentig bundelaars in dezelfde periode (1909-1920) staat . Ons bundelbestand beslaat
echter een grotere periode, namelijk 1901-1940 . Hoeveel dichters hebben in deze
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jaren een uitgever voor hun gedichten weten to vinden? In totaal zijn dat er bijna
800 geweest (om precies to zijn 779) . Maar ook hier vindt een strenge selectie
plaats . Slechts een minderheid ziet kans een oeuvre op to bouwen : 61% van de
auteurs publiceert slechts een bundel . Zelfs als we rekening houden met de dichters die het zwaartepunt van hun produktie v66r of na de onderzochte periode
kenden, speelt meet dan de helft slechts een marginale rol in her literaire circuit ."
Anders geformuleerd : 39% van de dichters die hun werk uitgegeven zien, is verantwoordelijk voor 78% van her totaal aantal boekpublikaties .
Er zijn slechts 14 auteurs die twintig of meet uitgaven (alweer inclusief herdrukken) op hun naam hebben staan . Dat houdt onder meet in dat nog geen 5%
van de dichters die meet dan een bundel hebben gepubliceerd meet dan een kwart
(28%) van her totale aantal voor hun rekening neemt. Her gaat om de volgende
auteurs : PC . Boutens (73), Adama van Scheltema (58), Alice Nahon (50), J.WF.
Werumeus Buning (42), Henriette Roland Hoist (33), Willem de Merode (30),
Helc'ne Swarth (28), Ren6 de Clercq (27), J . Greshoff (26), H . Gorter (24), A.
Verwey (24), K. van de Woestijne (22), J . van der Waals (20) en J . Slauerhoff (20) .
Zoals bij de tijdschriften is ook in de sector bundels selectie strijk en zet . Bij
tijdschriften selecteren redacties op basis van reputatie van de auteur en war zij
noemen kwaliteit . De eerste selector bij de bundels is de uitgever; ook hij zal de
reputatie van de auteur ('gerenommeerd', 'veelbelovend debutant', 'representant
van de opkomende katholieke jongeren') een doorslaggevende rol laten spelen .
Redacteuren en uitgevers zullen zich voor een groot deel laten leiden door de
beeldvorming die rond die auteurs is ontstaan . Aan die beeldvorming dragen ze
zelf bij door gedichten in hun tijdschrift of fonds op to nemen . Maar de invloedrijkste actor binnen her literaire veld is de literatuurbeschouwing, onder to
verdelen in primaire literaire kritiek (recensies), essayistiek en de academische literatuurbeschouwing . De literatuurbeschouwing deelt kwalificaties uit, stelt hierarchieen vast, deep auteurs in in groepen enzovoorts . Daarbij hebben de auteurs
zelf wel degelijk een inbreng : via programmatische manifesten en poeticale
geschriften verleiden ze de kritiek kwalificaties en classificaties over to nemen . Of
ze geven interviews waarbij ze hun eigen werk en hun intenties becommentarieren, voor een criticus vaak een handig aanknopingspunt om her werk of de auteur
in kwestie to karakteriseren . Kortom binnen het literaire veld en her literaire circuit vindt de beeldvorming plaats in de vorm van selectie, waardebepaling, classificering en canonisering . Deze processen zetten zich voort in de wijze waarop
bloemlezers, makers van overzichten en schoolboeken, literatuurhistorici her literaire aanbod ordenen .
We zetten nu een stap van her contemporaine aanbod en de selectie daarbinnen (tijdschriften, bundels) naar de keuze die we in twee recente literatuurgeschiedenissen aantreffen, Anbeeks Geschiedenis van de Nederlands literatuur tussen
1885 en 1985 (1990) en Nederlandse literatuur : een geschiedenis (1993) . Vooraf
willen we stellen dat Anbeek in zijn honderd jaar literatuur in driehonderd bladzijden opmerkelijk veel ruimte geeft aan de poezie . De constatering dat hij veel
dichters niet behandelt is geen kritiek, maar een illustratie van her selectieproces
dat de geschiedschrijver voortzet . En die selectie is fors : van de top tien van bundelauteurs behandelt Anbeek er twee (Boutens en Gorter) . Van de overige acht
worden er zes slechts en passant genoemd ; De Clercq en Nahon zijn geheel verdwenen, hetgeen we (mogelijk) kunnen toeschrijven aan het gegeven dat Anbeek
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de Vlaamse literatuur buiten beschouwing laat . Bij Nederlandse literatuur, die de
Vlamingen wel in beeld brengt, blijft nog minder over . Zelfs Boutens valt nu buiten de boot, hetgeen strookt met de, wel kritisch op to vatten observatie dat in de
350 paginas die aan de laatste honderd jaar worden gewijd wel bijzonder weinig
plaats voor de poezie is i ngeruimd . l s Kijken we naar de top vijftien van tijdschriftauteurs dan is, zoals to verwachten, de selectie genadelozer : Tomkins,
Speenhoff, Charivarius, Verhoeven, Boeken, Zeldenthuis, Reddingius, Permys en
Rutten blijven bij Anbeek ongenoemd, De Haan en Van Eyck komen niet als
dichter aan de orde, alleen Verwey's poezie krijgt enige aandacht . Ook voor deze
groep is Nederlandse literatuur niet guller met aandacht .
Anbeek gaat in zijn slothoofdstuk Achteraf' principieel op dit probleem in met
een beroep op Ankersmits narratieve metafoor . Een geschiedschrijver vertelt een
verhaal en moet dus een standpunt innemen, zegt hij . Dit standpunt, her perspectief op her verleden, wortelt in war we nu belangrijk vinden . Dar Ter Braak
en diens visie aandacht krijgen 'berust op kennis van de latere ontwikkelingen' :
De keuze voor Ter Braak als belangrijk zegsman wordt verantwoord door her
gegeven dat zijn ideeen tot ver na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in
her literaire leven spelen - ook als visie om zich tegen of to zetten . [ . . .] Een dergelijke doorwerking hebben de literaire ideeen van iemand als Van Duinkerken
nooit gehad .' In dit verband noemt Anbeek ook even de naam van een van 'onze'
topdichters die hij eerder onbehandeld heeft gelaten : 'Willem de Merode is ongetwijfeld een dichter van enige betekenis, maar zijn werk heeft geen uitstraling
gehad, en evenmin maakt her tijdschrift Opwaartsche wegen deel uit van een literaire lijn die wordt voortgezet of waartegen lateren heftig in opstand komen'
(Anbeek 1990, 265) .
De keuze die in Geschiedenis van de Nederlandse literatuur en in Nederlandse
literatuur: een geschiedenis is gemaakt, illustreert een centraal probleem : de beeldvorming . We zien war we al eerder betoogden : de geschiedschrijver laat zich leiden door de beeldvormingsprocessen die binnen het literaire veld en met name
her primaire literaire circuit hebben plaatsgevonden . In zijn verhaal weerklinken
de plots die de spelers op her literaire veld zelf hebben opgezet . Ook in
Nederlandse literatuur met haar polyperspectivische opzet zien we de bekende
grondpatronen . Sterker nog: her nieuwe verhaal is nauwelijks to volgen zonder
kennis van her oude .
Beeldvorming is zelf dus ook een paradoxaal fenomeen : her is in zekere zin een
vervalsing van de literaire werkelijkheid (bijvoorbeeld wanneer indelingen en
waarderingen van auteurs en critici worden overgenomen of wanneer een
geschiedschrijver zijn particuliere keuzes maakt), maar tegelijk ook de enige mogelijkheid om her verleden vorm to geven . Een les die we hieruit kunnen trekken is
dat de literatuurhistoricus zich niet op sleeptouw mag laten nemen door de beeldvorming van her literaire veld zelf . Hij moet die beeldvorming juist tot object
maken en dat vereist als gezegd distantie . Dit betekent intussen niet dat er geen
aandacht zou moeten uitgaan naar onderscheidingen die auteurs en critici aanleggen of hebben aangelegd . Integendeel, programma's, manifesten, poeticale
geschriften, kritische overzichten, bloemlezingen, debatten dienen gevolgd en
gewaardeerd om hun strategisch belang . Met al deze activiteiten wordt immers her
literaire aanbod geordend en daarmee hebben we de kern van de historiografische
activiteit to pakken: her literaire aanbod van her verleden en de wijze waarop her
literaire veld daarmee omgaat .

II
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Voor Anbeek is de filter van de toekomst bepalend voor de plaats in her verleden, reden waarom voor Van Duinkerken en De Merode geen ruimte is . Her is
een volstrekt legitiem standpunt . Anderzijds valt her niet to ontkennen dat Van
Duinkerken in de jaren twintig en dertig een van de meest uitgesproken vertegenwoordigers is van een literair-historisch debat, mede gevoerd als gevolg van de
toenemende behoefte om de katholieke emancipatie ook literair vorm to geven .
Dat deze voorvechter voor een literatuur mede op basis van een geloofsovertuiging
dat debar uiteindelijk niet blijkt to hebben gewonnen, doet aan deze historische
situatie niets af. Mutatis mutandis geldt voor De Merode hetzelfde . Hij was een
van de produktiefste auteurs, zowel in tijdschriften als bij uitgevers en her aantal
herdrukken van zijn bundels toont dat hij we1 degelijk een belangrijke rol vervulde . Dat her hier om een protestants-christelijke dichter gaat, versterkt her idee dat
de 'verzuilde' dichters een veel kleinere kans moeten hebben gehad om tot een
blijvender canon door to dringen dan de 'neutrale' .
Neemt men her toenmalige literaire circuit als object van onderzoek, dan is er
wet degelijk plaats voor Van Duinkerken en De Merode en dus ook voor de verzuiling . We kijken daarom nogmaals naar her databestand, ditmaal vanuit de
optiek van de uitgevers, mede in een poging her beeld van de verzuiling to nuanceren .
3 De uitgevers 19
In de door ons onderzochte periode zijn er 438 uitgevers actief op her gebied van
de poezie . Om her relatieve belang vast to kunnen stellen, zijn we ervan uitgegaan
dat uitgevers die in de onderzochte periode van veertig jaar 15 bundels of minder
hebben laten verschijnen, geen substantieel gewicht in de schaal leggen . Voor de
duidelijkheid: 252 uitgevers (57%) hebben slechts een bundel op hun naam, 375
(86%) minder dan vijf, 407 (93%) minder dan tien2 0 We richten onze aandacht
dan ook op 26 uitgevers (dat wit zeggen 6% van het totaal-aantal) die meet dan
de helft van de poezieproduktie hebben verzorgd (om precies to zijn 58%) .
In het hiervolgende diagram zijn de 26 uitgevers weergegeven in de volgorde
van her aantal poeziebundels over veertig jaar .
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De nummers verwijzen naar de volgende
1.
C .A.J . van Dishoeck
2.
A .A .M . Stols
3.
W L . & J . Brusse
4.
Em . Querido
W Versluys
5.
6.
RN . van Kampen & Zn
A .W Sijthoff
7.
8.
C .A. Mees
S .L . van Looy
9.
10 . Eenhoorn
11 . De gemeenschap
12 . Holland
13 . Steenlandt
14 . Mij . v. goede en goedkope
lectuur / De Wereldbibliotheek)

uitgevers :
15 . Hijman, Stenfert Kroese &
Van der Zande
16 . Varior
17 . G .E Callenbach
18 . Bosch & Keuning
19 . Nijgh & Van Ditmar
20 . Joh . Enschede
21 . L .J . Veen
22 . J . Ploegsma
23 . J .H . Kok
24 . Meindert J . Boogaerdt
25 . Van der Haar & Van Ketel
26 . De Sikkel

Als eerste valt op dat er drie uitschieters zijn : Van Dishoeck, Stols en Brusse die
met hun poezieproduktie voor eenderde van her totaal verantwoordelijk zijn,
waarbij Van Dishoeck met 175 uitgaven sterk de boventoon voert . Echter: wanneer men bedenkt dat Stols zich pas in 1923 op de markt presenteert en dus
slechts achttien van de veertig jaar actief is, in tegenstelling tot Van Dishoeck die
gedurende de gehele periode uitgeeft, dan valt Stols de eer to beurt toe om op
bijna eenzame hoogte de rangorde aan to voeren .
De periode 1901-1910
Over het eerste decennium van de onderzochte periode ziet her uitgeversland er
uit als in afbeelding 5 .
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Her geheel overziend, kan men constateren dat een relatief klein aantal uitgevers een substantieel deel van de markt bestrijkt .
W Versluys [5] is in dit decennium de grootste uitgever van poezie .
Verwonderlijk is dit misschien niet, aangezien zijn fonds gedomineerd wordt door
de Tachtigers (hetgeen ook een verklaring inhoudt voor her relatief groot aantal
herdrukken) . Her zijn Van Eeden, Gorter, Verwey en Kloos die her gezicht bepalen (zij nemen 71% van de produktie voor hun rekening) . De minder gevestigden, zoals Maurits Uyldert, Theo van Ameide of Philip van Goethem, komen
bijna allemaal uit `her nestje van Verwey, en zullen door de persoonlijke contacten die deze dichter met zijn uitgever had, bij Versluys zijn aangebracht.
Bij C.A .JJ van Dishoeck [1J vinden we de generatie van Tachtig niet terug ; her
zijn vooral Boutens en Van de Woestijne die bet fonds bepalen (van Boutens'
Beatrijs zijn in drie jaar al vijf drukken verschenen) . We treffen er ook Jan van
Nijlen en Annie Salomons aan . Her feit dat Van de Woestijne als persoonlijk adviseur van Van Dishoeck optrad, kan mede verklaren waarom er relatief veel
Vlamingen in her fonds zitten : Caesar Gezelle, Victor de Meyere, Richard de
Cneudt en anderen .
Her spreekt vanzelf dat sommige namen ons inmiddels weinig meer zeggen,
zoals Marie Metz-Koning of Albert Rehm, maar her toont ook dat deze uitgever
risico's durfde to nemen door debutanten een ruime gelegenheid tot publikatie to
bieden . Her feit dat Van Dishoeck relatief veel meer eerste drukken heeft dan
Versluys, ondersteunt deze observatie .
RN. van Kampen e'r Zoon [6] is een van die uitgevers die hun fonds vooral
bepaald zien door enkele succesvolle dichters . In dit geval zijn dat Helene Swarth
(met 8 uitgaven) en Boutens . Ook de dichter Volker, pseudoniem voor PW de
Koning, mag met 5 publikaties een succes worden genoemd . Voorts treffen we
bier S . Anema aan, de dichter die de uitgangspunten van Tachtig wilde koppelen
aan de calvinistische grondbeginselen .
Ook voor S.L. van Looy [9J geldt bet zojuist genoemde : deze uitgever heeft tot
1906 de wel bijzonder produktieve en succesvolle Adama van Scheltema in zijn
fonds, een eer die daarna Brusse to beurt zou vallen . Bij Van Looy zorgt Adama
van Scheltema voor bijna de helft van de produktie . Een andere succesvolle dichter is de al enkele malen genoemde Vlaamse balling Rene de Clercq (die bij de top
tien over de gehele periode behoort) .
Het fonds van Meindert j Boogaerdt [24]wordt voor een belangrijk deel gevuld
door Vlaamse dichters als Pol de Mont, Victor de Meyere en Karel van den Oever .
Daarnaast zijn er relatief veel 'onbekenden' : Albert Rehm, Samuel van Loen,
J . Bordewijk Jr., H . Poort, Herman Nathans en vele anderen . Boogaerdt is overigens ook de uitgever van twee debutanten, die later beroemd zijn geworden :
RN . van Eyck (De getooide doolhof) en J . Greshoff (Aan den verlaten vijver) .
Daarmee geeft hij twee dichters uit die op dat moment tot de 'jongeren' gerekend
mogen worden ; beide dichters zullen overigens voor hun volgende publikaties
naar andere uitgevers overstappen .
W.L. &J. Brusse [3] ziet in dit decennium de helft van zijn fonds bepaald door
Adama van Scheltema, die, zoals gezegd, vanaf 1906 niet larger bij Van Looy uitgeeft . In her volgende decennium zal nog duidelijker worden hoezeer deze uitgever her van weinig, maar succesvolle dichters moet hebben, wanneer ook
Henriette Roland Holst zich bij hem vervoegt .
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Algemeen In de periode 1901-1910 is Versluys de grootste uitgever, maar met
zijn Tachtigers-fonds ook de meest behoudende . Nogal war uitgevers moeten het
hebben van een klein aantal produktieve en succesvolle dichters, zoals Van Looy
en Brusse, beiden met Adama van Scheltema . Het is vooral Van Dishoeck die een
gevarieerd aanbod heeft en die de dominantie van dichters als Boutens en Van de
Woestijne in dit decennium zal hebben versterkt, zoals omgekeerd de reputatie die
beide dichters genoten de faam van de uitgever aanzienlijk zal hebben verhoogd .
Ook Boogaerdt mag bier bij de meer 'vooruitstrevende' uitgevers worden
genoemd, hoewel hij in de komende jaren geen rol van betekenis meer zal spelen .
De periode 1911-1920
Her beeld van de belangrijkste 26 uitgevers ziet er in dit decennium als volgt uit :
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Afbeelding 6
Over her geheel genomen verandert het landschap niet ingrijpend . De vijf grote
uitgevers blijven domineren (Boogaerdt valt daarbij weg) . Wel is opvallend dat
Van Dishoeck de leidinggevende positie van Versluys overneemt .
Enkele nieuwe uitgevers dienen zich aan . Allereerst de Maatschappij voor Goede
en Goedkope Lectuur (alias De Wereldbibliotheek) [14], die met namen als Helen
Swarth en Rene de Clercq enkele gevestigde en uiterst produktieve dichters binnenhaalt . Maar ook de jongere garde is hier to vinden : Van Eyck, Francois
Pauwels, Frans Bastiaanse en S . Bonn, de veelschrijvende arbeidersdichter.
Vervolgens mag uitgever Ploegsma [22] worden genoemd, die het aandurft bet
debuut van Herman van den Bergh uit to brengen, maar die in de komende jaren
nauwelijks een belangrijke rol zal spelen . Tenslotte Em . Querido [4]: diens activiteiten worden pas na 1920 echt zichtbaar, zodat we die verderop zullen bespreken.
Wanner we nogmaals de vijf belangrijkste uitgevers uit her vorige decennium
de revue laten passeren, kunnen we constateren dat de daar gesignaleerde tendensen zich voortzetten .
W Versluys [5] is nog steeds de uitgever van de groep van Tachtig, waarbij de
invloed van Verwey op het fonds zich nadrukkelijker manifesteert : Alex Gutteling,
J . Jac. Thomson en Maurits Uyldert zijn afkomstig uit de kweekvijver van De
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beweging. Verwey vormt ook de verklaring waarom M . Nijhoff bij Versluys debuteert : hij is her immers die tijdens een persoonlijk onderhoud de jonge dichter
adviseert 'zijn' uitgever to benaderen .
C.A.Jj van Dishoeck [1] neemt, zoals gezegd, de koploperspositie van Versluys
over. Het aantal nieuwe uitgaven verdubbelt, maar ook her aantal herdrukken
neemt fors toe, hetgeen mag wijzen op een 'succesvol' (war niet per se wil zeggen :
winstgevend) beleid . Her zijn met name Boutens (die 18 uitgaven op zijn naam
schrijft en wiens Beatrijs in 1920 al de 17e druk beleeft), Van de Woestijne en A .
van Collem die voor her grootste gedeelte her succes bepalen . Van Dishoeck blijkt
ook een goede neus to hebben voor de war jongere groep, want we vinden hier Van
Eyck terug, evenals A. Roland Holst en Gossaert, die hun eerste bundel bij deze
uitgever brengen . Uiteraard vinden we weer 'onbekende namen', maar daar zullen
we in dit bestek geen aandacht aan schenken . Her toont overigens nogmaals dat
Van Dishoeck risico's durfde to nemen en niet alleen op min of meer gevestigde
namen afging .
Van Kampen [6J zet de lijn voort met zijn uitgaven van Boutens, een dichter
die zich overigens bepaald niet aan een uitgever wenst to binden . Populair moet
ook de dichter Volker zijn geweest, van wie we opnieuw drie uitgaven aantreffen .
Van Looy [9] heeft niet langer Adama van Scheltema in zijn fonds, maar ziet in
Rene de Clercq toch een succes : 50% van de uitgaven wordt door deze dichter
verzorgd. Met 4 van de 14 uitgaven behoort ook Noto Soeroto, de uit Java afkomstige, maar lange tijd in Nederland woonachtige dichter, tot de kern van her
fonds . Een enkele jongere, zoals Ernst Groenevelt, oprichter en leider van Het
getij, weet hier in 1916 to debuteren met een bundel die de overigens weinig
progressief aandoende titel draagt : Langs wegen en velden.
W.L. t'J. Brusse [3] Aan de grafiek is duidelijk to zien hoe groot her aandeel
van de herdrukken in her fonds is, voornamelijk verzorgd door Adama van
Scheltema en Henriette Roland Holst (met 30 van de in totaal 37 uitgaven verzorgen deze beiden 81% van de produktie in dit decennium) . We treffen er ook
J .H . Leopold aan en Van Eyck, die evenals Boutens bij veel uitgevers to vinden is .
Algemeen War voor de jaren 1901-1910 gold, geldt ook en in sterkere mate voor
de jaren 1911-1920 : Van Dishoeck presenteert het meest gevarieerde aanbod aan
poezie, is 'eigentijds' to noemen in zijn keuze voor auteurs, hoewel de 'avantgarde', voorzover daarvan in deze periode in Nederland sprake is, niet bij hem verschijnt . Versluys baseert zijn fonds nog steeds op de Tachtigers, terwijl een aanzienlijk aantal uitgevers, zoals Brusse, Van Looy en Van Kampen, her moeten
hebben van een zeer klein aantal produktieve auteurs .
De periode 1921-1930
Her meest opvallend in deze periode zijn de ingrijpende veranderingen die zich in
her uitgeverslandschap voordoen ten opzichte van de twee voorgaande decennia .
(Zie afbeelding 7 .)
Er komen veel nieuwe uitgevers voor poezie bij, van wie sommigen een spectaculair groot aandeel in de markt verkrijgen, terwijl enkele gevestigde namen verdwijnen . Her aantal poezie-uitgaven neemt na 1920 explosief toe .
NeergangWaarschijnlijk heeft Versluys [5] to lang op de roem van de Tachtigers
geteerd, want zijn rol blijkt in her derde decennium uitgespeeld . Ook Van Looy
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Afbeelding 7

[91 west zich niet to handhaven : de uitgever presenteert nog slechts vijf uitgaven,
hoewel Noto Soeroto's De geur van moeders haarwrong een herdruk beleeft en
Herman van den Berghs tweeds bundel De spiegel er words uitgegeven . Opvallend
is de snelle achteruitgang van de Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur (De
Wereldbibliotheek) [14], die in deze tiers jaar nog slechts vijf bundels uitgeeft,
waarvoor J .I . de Haan, Richard de Cneudt, Annie Salomons en Helens Swarth
tekenen . In jets minders mate gelds dit oak voor Van Kampen [6], die nog een
nieuwe bundel van Boutens brengt en voor her overige van deze dichter slechts
herdrukken . Als debutant mag J .C . Bloem worden genoemd, wiens Het verlangen
na vijf jaar zelfs aan een herdruk toe is . Al deze uitgevers, zo nadrukkelijk aanwezig in de eerste twee decennia, zullen na 1930 nauwelijks of geen to] meet spelen .
Consolidatie Bij uitgever Brusse zet de tendens van de afgelopen tiers jaar zich
voort : twee auteurs bepalen her fonds . Adams van Scheltema en Henriette Roland
Hoist zijn nog steeds goed voor 71% van de totals produktie, zeker dankzij de
herdrukken . In 1930 lijkt er een opleving to komen, wanneer Brusse drie, voor
zijn fonds nieuwe dichters introduceert : Jan H . Eekhout, Roe! Houwink en Jef
Last, maar de fondslijsten in bet volgende decennium laten zien dat deze uitgever
niet langer een toonaangevende rol speck.
Hoewel her aantal eerste drukken bij Van Dishoeck jets toeneemt, zit de groei
toch vooral in de herdrukken, die nu bijna 60% van de totals produktie gaan uitmaken (10 herdrukken van Boutens' Beatrijs) . Toch blijft Van Dishoeck naar
nieuwe auteurs speuren, hetgeen sheen al blijkt uit bet felt dat hij Nijhoffs Vormen
kan uitgeven . Jongeren als Martien Beversluis, Dop Bles, Agatha Seger, J .J . van
Geuns of Ben Onie vinden er, veelal voor bet eerst, een publikatiemogelijkheid,
ook al zal de roem voor de meesten van hen niet lang duren .
Opkomst In deze periode van tiers jaar zien we een zevental nieuwe uitgevers
opkomen, van wie er een, A .A.M. Stols [2], aparte aandacht verdient . Uitgeverij
A . W Sijthoff [7J lijkt zijn activiteiten op her gebied van de po&ie plotseling aanzienlijk op to voeren . In 1904 was er een bundel van Penning Jr. verschenen, pas
in 1919 gevolgd door een bundel van Helens Swarth . Toch kan de grafische voorstelling gemakkelijk misverstanden wekken. Zijn fonds words in deze periode

I7

Ig

WILJAN VAN DEN AKICER EN GILLIS DORLEIJN

immers volkomen gedicteerd door Alice Nahon, die van de 31 uitgaven er 27 op
haar naam schrijft en daarmee een bijna ongekende populariteit weet to behalen
(haar Vondelingskens krijgt in 10 jaar 11 herdrukken, haar Op zachte vooizekens in
8 jaar 10 herdrukken) . Dit beeld zet zich in de jaren 1931-1940 voort : van de 29
uitgaven die Sijthoff produceert, zijn er 23 van Nahon.
Uitgeverij Holland [12] begint in de tweede helft van de jaren twintig als platform voor de protestants-christelijke dichters die zich in her tijdschrift
Opwaartsche wegen hebben verenigd. Met auteurs als De Merode, WA .P Smit,
Jan H . de Groot en G . Kamphuis is her een van de, overigens beslist niet talrijke,
uitgeverijen die niet los to denken zijn van her algemene maatschappelijke proces
van verzuiling . Opvallend is overigens dat in her volgende decennium, waarin de
uitgeverij zijn fonds verdubbelt, ook een rooms-katholieke dichter als Jan
Engelman er een publikatiemogelijkheid kan vinden.
C.A. Mees [8] zet de traditie van Versluys voort door voornamelijk de poezie
van Verwey en diens generatie uit to geven. Mede door de nauwe banden met uitgeverij Santpoort in Antwerpen treffen we veel Vlamingen in her fonds aan, onder
wie Karel van den Oever, Wies Moens en Urbain van de Voorde . Mees is in deze
en volgende jaren wellicht de belangrijkste uitgever voor de Vlaamse poezie in
Nederland.
Voor de jongere dichters die na 1920 gaan publiceren is Hijman, Stenfert Kroese
eT Van der Zande [15] een belangrijk platform. In dat fonds, voornamelijk dankzij de connecties met typograaf Jan van Krimpen en diens Palladium-reeks, treffen we onder anderen Marsman, H .WJ .M . Keuls, Roel Houwink, Anthonie
Donker, Slauerhoff, Hendrik de Vries, Werumeus Buning, Halbo C . Kool en Jan
Engelman aan . Daarnaast weet Hijman als uitgever op to treden voor inmiddels
meet gevestigde dichters als A . Roland Holst, Van Eyck, Van Nijlen en Greshoff.
Opmerkelijk genoeg, zeker gezien de namen van de zojuist genoemde dichters,
houdt de activiteit aan het begin van de jaren dertig even plotseling weer op . Er
verschijnen nog slechts twee bundels van de al snel vergeten dichters G .A. van
Klinkenberg en A.J .D . van Oosten .
Vanaf 1925 begint De gemeenschap [11] met her uitgeven van poezie, een activiteit die van her begin of aan vrij succesvol to noemen is, gezien de varieteit van
her aanbod en de namen van de dichters die er publiceren . Een opvallend aspect
van De gemeenschap is dat de keuze voor her uit to geven werk niet (uitsluitend)
wordt bepaald door de rooms-katholieke geloofsovertuiging van de auteurs. We
vinden er o .a. Marsman, Slauerhoff en Theun de Vries . Anders dan bijvoorbeeld
uitgeverij Holland, kan De gemeenschap niet worden beschouwd als een typisch
`gesloten' verzuilde uitgeverij . Niet uitsluitend de geloofsovertuiging, maar ook de
leeftijd en her bijbehorende literaire clan van de auteurs zijn samenbindende factoren.
Na 1920 worden de activiteiten van Em . Querido [4] zichtbaar. Zoals uit her
diagram is of to lezen, kan hij in de jaren twintig al heel war herdrukken laten verschijnen, de meeste van her werk van de socialistische dichteres Margot Vos (30%
van de produktie in dit decennium) . Ook met Werumeus Buning haalt Querido
een succes binnen: van de bundels Hemel en aarde, Dood en leven en In memoriam
worden binnen enkele jaren al herdrukken opgelegd . Wanneer deze dichter in
1932 Maria Lecina laat verschijnen, heeft Querido een publikatie die tot de succesvolste van de eeuw gerekend kan worden . War voor Van Dishoeck Boutens'
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Beatrijs is, betekent Maria Lecina voor Querido : in acht jaar tijd verschijnen er 18
drukken. Naast een enkele bundel van Van Vriesland, Roel Houwink en Een heldensage van Henriette Roland Holst, treffen we bij Querido in dit decennium
dichters aan die niet tegen de tijd bestand zijn geweest, zoals S . Bonn, L . Ali
Cohen, Willem van Doorn of S . Pinkhof. Her merendeel daarvan zal zijn opgenomen vanwege de socialistische achtergrond van de auteur .
A .A .M. Stols [2J Zoals gezegd verdient uitgever Stols een aparte plaats in de
bespreking. Uit her diagram voor deze jaren valt onmiddellijk op to maken dat
deze uitgever, die vanaf 1923 met activiteiten op poeziegebied begint, absoluut
een dominante positie inneemt . Bovendien is het opvallend dat zijn fonds voornamelijk bestaat uit eerste uitgaven en relatief weinig herdrukken kent (hetgeen
overigens mede verklaart waarom zijn financien zich regelmatig in een benarde
positie bevinden) . Zouden we daarbij ook rekening houden met de verhouding
tussen het aantal auteurs en het aantal eerste drukken, dan steekt Stols met kop
en schouders boven zijn collega's uit .
Kijken we naar de auteurs die een plaats in het fonds van Stols hebben gevonden, dan kan niet anders worden gezegd dan dat zich hier het centrum van de
toenmalige en voor een deel zelfs huidige canon bevindt . Hieronder volgt een alfabetisch geordende lijst van dichters die in de jaren 1923-1930 bij Stols publiceren,
Berge, Willem ten
Besnard, A.
Bloem, J .C .
Boutens, PC .
Campert, Jan R. Th.
Cremers, Marie
Doolaard, A . den
Duinkerken, Anton van
Greshoff, J .
Houwink, Roel
Keuls, H .WJ .M .
Koenen, Marie

Landheer, Jo
Moorsel, A.J .M . van
Nijlen, Jan van
Perron, E . du
Roelants, Maurice
Rutten, E
Scholte, H .
Slauerhoff, J .
Vriamont, Joris
Vries, Theun de
Werumeus Buning, J .W F.
Woestijne, Karel van de

De relatief grote varieteit aan dichters en het gegeven dat slechts zeven auteurs
meet dan een bundel publiceren, tonen tevens dat Stols, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Van Dishoeck, niet een uitgever is die oeuvres aan zich wist to binden .
De periode 1931-1940
Her landschap van uitgevers verandert in dit laatste decennium nauwelijks en
zeker niet ingrijpend (zie afbeelding 8) . 21
Stols [2] weet zijn dominante positie niet alleen to handhaven, maar zelfs aanzien-

lijk uit to breiden . Het aantal herdrukken neemt toe, hoewel dit percentage op de
totale produktie nog altijd beduidend lager is dan bij Querido, die in het aantal
eerste drukken zelfs lets achteruit gaat . Voor een gedeelte treffen we bij Stols
dezelfde namen aan als hierboven gegeven ' 22 waarbij zich in dit decennium de volgende voegen :
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Afbeelding 8

Aafjes, Bertus
Achterberg, G.
Benoit, J .
Binnendijk, D .A .M.
Bourbon, Louis de
Brabander, Gerard den
Breen, Leo van
Eekhout, Jan H .
Eggink, Clara
Franquinet, Robert
Geuns, J .J . van
Grauls, A .W
Hattum, Jac . van
Herreman, Reimond
Hiegentlich, Jacob
Hoornik, Ed .
Iependaal, Willem van
Jacobse, Muus
Kelk, C.J .
Kemp, Pierre

Leeuwen, Freek van
Lehmann, L .Th.
Lousberg, E J .H.
Marest, Aime de
Marsman, H .
Mok, M .
Molenaar, Johan de
Morrien, Adriaan
Nijhoff, M.
Ritschl, Giza
Roland Holst, A.
Schillings, A.
Smit, Gabriel
Steen, Eric van der
Tergast, Nes
Vanhoutte, August
Vasalis, M .
Vestdijk, S .
Vos, Marie W
Vries, Hendrik de

Bij Querido [41 blijft bet aantal uitgaven ongeveer gelijk, hoewel de herdrukken
toenemen ten koste van de eerste drukken . Als we bovendien in aanmerking
nemen dat van de 49 uitgaven die bij Querido verschijnen er niet minder dan 31
van de hand van Werumeus Buning zijn, tekent zich her grote verschil met Stols
af. 23 Consolidatie is er ook bij Van Dishoeck [11, bij wie overigens het aantal herdrukken aanmerkelijk daalt, en bij Degemeenschap.
Kok [23] en Callenbach [17] hebben een verhoogde activiteit in deze jaren en
als we daarbij ook de nieuwkomer Bosch &r Keuning [18] nemen, zien we een vergroting van het aandeel van 'verzuilde' uitgeverijen . Callenbach en Kok geven uit-
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sluitend de protestants-christelijke dichters uit, terwiji Bosch & Keuning de godsdienstige uitgangspunten breder opvat en ook rooms-katholieke dichters als Van
Duinkerken in zijn fonds opneemt . De aantallen zijn evenwel niet indrukwekkend to noemen : in totaal produceren deze drie uitgevers 21 eerste drukken, terwijl Stols er in zijn eentje al 50 op zijn naam schrijft .
Nijgh & Van Ditmar [19] voert de produktie van poezie in deze jaren op . Hij
geeft bundels uit van onder anderen Greshoff, Vestdijk, Slauerhoff, auteurs die
publiceren in Forum dat bij dezelfde uitgever verschijnt . Met 14 uitgaven neemt
ook Joh . Enschede [20] een groter aandeel in de poezie, waarbij hij erin slaagt, via
de contacten van zijn typograaf Jan van Krimpen, belangrijke dichters aan zich to
trekken : Bloem, Boutens, Van de Woestijne, Greshoff, Elsschot, Van Nijlen en
Van Eyck. De enige dichter uit zijn fonds wiens naam niet langer in historische
overzichten figureert is wellicht Frans Mijnssen .
4 1920 als markeringspunt
Hoe globaal her beeld dat hierboven werd geschetst ook is, her is wel degelijk
mogelijk er enkele interessante tendensen in waar to nemen . De belangrijkste is
wellicht de observatie dat het landschap van uitgevers in de eerste twee decennia
nauwelijks of niet verandert . Her aantal uitgevers blijft constant en ook her aantal uitgaven, zowel gemeten naar eerste drukken als naar de gehele produktie, vertoont geen opmerkelijke stijging . De significante omslag komt rond 1920, wanneer uitgevers die in de eerste twintig jaar als belangrijk mochten gelden, vrij snel
aan invloed inboeten en een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe uitgevers de markt
verovert . Met andere woorden : er komen niet alleen nieuwe uitgevers bij, maar de
positie die ze ten opzichte van elkaar innemen, verandert drastisch . Ook de produktie, van zowel eerste drukken als herdrukken, vertoont een plotselinge stijging,
die zich zal doorzetten tot aan 1940 .
10

1900

1910

1920

1930

1940

EERSTE DRUKKEN PER UITGEVER PER JAAR

Afbeelding 9
Afbeelding 9 bevat dezelfde gegevens als afbeelding 1, waarbij nu ook de factor
tijd in rekening is gebracht . Tegen de tijd is uitgezet : her aantal dichtbundels dat
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een uitgever gemiddeld per jaar uitbrengt . Elke lijn vertegenwoordigt dus de
gemiddelde produktie van een uitgever . (De illustratie is zwart-wit en daardoor
moeilijk en detail to interpreteren . Slechts enkele uitgevers zijn eenvoudig to herkennen . De belangrijkste daarvan is Stols : die begint in 1923 en steekt direct met
kop en schouders boven de rest uit . Zo is de constant sterk dalende lijn
Versluys .) 24
Aan deze grafiek (zie afbeelding 9 op blz . 22) is to zien dat vanaf 1920 het aantal
uitgevers toeneemt en dat er beduidend meer activiteit is : tussen 1900 en 1920
gaven uitgevers tussen de 1 en 4 titels per jaar uit, vanaf 1920 is dat tussen 1 en 9
titels per jaar .
Juist rond 1920 kan er gesproken worden van een nieuwe 'generatie' dichters,
gevormd door de groep die rond 1900 werd geboren en die zijn vormende jaren
tussen 1914 en 1918 heeft gekend . Her valt to verwachten dat deze groep rond
hun twintigste levensjaar actief wordt . Anders benaderd : op grond van de kwantitatieve gegevens kan er rond 1910 wellicht met veel minder recht worden gesproken van een nieuwe generatie. De `jongeren' van 1910, zoals A . Roland Holst,
Bloem, Van Eyck, Gossaert, veranderen nauwelijks lets aan her landschap . Zij blijken terecht to kunnen bij bestaande uitgeverijen en creeren niet de behoefte aan
nieuwe . Her is in dit verband misschien relevant dat de groep van 1910 zich ook
nauwelijks manifest als `nieuw' of 'anders' profileerde: deze dichters richten geen
tijdschriften op, maar sluiten zich aan bij de bestaande, zij zetten zich niet noemenswaardig of tegen directe voorgangers als Boutens, Leopold of Van de
Woestijne, maar koesteren voor her merendeel juist een grote bewondering voor
hen. Zij bedienen zich nauwelijks van polemiek via manifesten om hun positie in
her literaire circuit to markeren.
Na 1920 zien we een ander beeld . 15 De opvallende veranderingen in de wereld
van de uitgevers lopen parallel met de verhoogde activiteiten op het literaire front .
Er blijkt een sterke behoefte to zijn aan her oprichten van nieuwe tijdschriften,
waarin via beginselverklaringen de poetische geloofsbrieven nadrukkelijk aan de
lezers worden aangeboden . Opvallend daarbij is dat er veelvuldig wordt gewezen
op de Eerste Wereldoorlog, die door de dichters zPlf als belangrijk markeringspunt
wordt gezien . 26 Op de poezie van de groep van `1910' lijken de vier oorlogsjaren
van geen invloed to zijn geweest, voor de dichters van 1920 geldt het omgekeerde . Men hoeft de eerste jaargangen van De gemeenschap er maar op na to slaan :
onophoudelijk wijzen de jonge katholieken op de algehele geestelijke malaise van
de tijd, fulmineren ze tegen 'vervlakking', `materialisme', 'individualisme', 'rationalisme', kortom tegen her in hun ogen volkomen gebrek aan idealisme, dat de
na-oorlogse jaren kenmerkt . De metaforiek in de beschouwingen is niet anders
dan 'krijgslustig' to noemen . Er heerst het gevoel dat er 'geen tijd meer is', dat `de
tijd' in een `versnelling' is terechtgekomen, men bemoeit zich met politieke en
staatkundige vraagstukken, ook al is de positie anti-parlementair en anti-democratisch en verklaren ze vaak hun neus voor `de politiek' op to halen . De bijdragen
zijn doortrokken van een besef tot een nieuwe tijd, een nieuwe generatie to behoren, zonder dat duidelijk is waar men precies naar toe wil, anders dan terug naar
de gedroomde middeleeuwen .
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5 Verzuiling en ontzuiling, een spanningsveld
Her algemene beeld in onze literatuurgeschiedenis is dat na 1920 de verzuiling,
die zich al vanaf het einde van de negentiende eeuw manifesteerde, ook in de literatuur een hoogtepunt vindt. Alleen al her aantal nieuwe confessionele tijdschriften dat in de eerste helft van de jaren twintig als paddestoelen uit de grond rijst,
zoals Roeping, Opwaartsche wegen en De gemeenschap, lijkt deze stelling to ondersteunen.
In her volledige besef dat historici onderling nog steeds debatteren over de aard
en de gevolgen van het fenomeen 'verzuiling', stippen we hier een drietal aspecten
aan, die ons van belang voor de literaire situatie lijkt to zijn .
(1) Righart benadrukt in her bijzonder het protectionistische element van de
verzuiling, ten koste van de emancipatiegedachte . Her katholieke volksdeel diende beschermd to worden tegen de moderniteit, met name tegen het socialisme dat
veel arbeiders een oplossing bood die de kerk niet (langer) kon geven . Aldus opgevat is verzuiling een proces waarbij de gelovigen in een streng verband dienden to
worden gebracht, vooral in de grote steden, waar de migratie groot was en de kerk
zijn greep dreigde to verliezen (Righart 1988) .
(2) Lijphart laat zien dat het proces van verzuiling niet uniform of statisch is .
Volgens de `compromisgedachte' zijn de (politieke) leiders geneigd de verzuilingsidee los to laten om met de collega's van de andere zuilen compromissen to sluiten . In deze visie wordt de macht dus niet bepaald door de verzuiling . Wanneer
we de hierarchische ladder naar onderen toe volgen, zien we de neiging om de
geloofsovertuiging een beslissende rol to laten spelen, sterk toenemen (Lijphart
1984) .
(3) Luykx demonstreert aan de hand van een aantal maatschappelijk-culturele
verschijnselen, dat de verzuiling in de praktijk veel minder invloed had dan wordt
aangenomen en dat er binnen de groep van geloofsgenoten allerlei ontzuilingstendenzen zijn waar to nemen . In dit verband is her interessant dat deze historicus een tijdschrift als De gemeenschap juist niet als een onderdeel van de verzuiling, maar als een symptoom van ontzuiling beschouwt (Luykx 1986) .
Voor de poezie kunnen we de volgende vooronderstellingen maken . De zuilen
scheppen cultuur, dat wil zeggen de diverse geloofsovertuigingen zullen de behoefte voelen een eigen cultureel circuit to hebben . Een van de middelen daartoe is her
oprichten van een tijdschrift, dat plaats biedt aan dichters die in de gevestigde,
neutrale bladen nauwelijks of geen publikatiemogelijkheid zullen vinden . Wie de
stroom poezie bekijkt die Van onzen tijd, Bloesem en vrucht, Roeping en
Opwaartsche wegen voortbrengen, kan constateren dat her criterium voor opname
in de eerste plaats een confessionele basis zal hebben gehad, en niet een esthetische . Her zou niet verwonderlijk zijn wanneer alleen al her bestaan van een tijdschrift mensen uitnodigt tot bet produceren van poezie en niet andersom . Met
andere woorden : her beleid van Moller om met Roeping een orgaan to hebben en
in stand to houden voor de stem van de katholieke achterban, zal ertoe hebben
geleid dat vele potentiele dichters in her katholieke zuiden een kans tot publikatie kregen, die zij daarvoor niet of in veel mindere mate hadden . De redactie zal
de ingezonden poezie niet in de eerste plaats op kwaliteit hebben geselecteerd,
maar veeleer de functie van culturele verheffing van de katholieke regio hebben
laten prevaleren . De al eerder gesignaleerde tendens dat meet dan 90% nooit aan
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de publikatie van een bundel toekomt, lijkt deze vooronderstelling to steunen . De
toenemende produktie na 1920 wijst in dezelfde richting en kan een verklaring
inhouden voor de groei van her aantal confessionele, verzuilde uitgevers, hoe
beperkt hun aandeel in de markt oak zal blijven .
Heeft de zuil eenmaal een literair circuit gevormd, in de vorm van auteurs, tijdschriften en uitgevers, dan zal er zich, wanneer we her model van Lijphart extrapoleren naar de poezie, een proces voordoen van schifting: binnen het circuit zal
er een 'bovenlaag' worden gevormd die de leidinggevende rol vervult . Her valt to
verwachten dat dichters die tot die bovenlaag behoren en via hun werk en persoon
aanzien gaan genieten in her algemene literaire circuit, de neiging zullen vertonen
los to komen van hun zuil en to bewegen in de richting van een niet door zuilen
bepaald, 'neutraal' midden . De rest van de dichters die Been Stempel op de koers
drukt, zal niet verder komen dan de publikatiemogelijkheden die de zuil hen
biedt ; ze zal daar blijven of verdwijnen . Met andere woorden : binnen de zuil zullen er twee tendenties zichtbaar zijn : een die als 'ontzuiling' en een die als 'verzuiling' gekarakteriseerd kan worden .
Kijken we naar de debatten die in de jaren twintig de tijdschriften beheersen,
dan voert de discussie over her primaat van de esthetica danwel de geloofsovertuiging de boventoon . In allerlei toonaarden en met de meest verschillende invalshoeken kiezen de deelnemers stelling, waarbij duidelijk wordt dat de koppeling
van een geloofsovertuiging aan een esthetisch criterium voor de meesten een probleem vormt, beret gezegd : een constant conflict oplevert . En dat is op zichzelf
weer niet zo verwonderlijk als we bedenken dat de op dat moment gezaghebbende dichters zich niet in een zuil bevonden : Boutens, Van de Woestijne, Verwey, A .
Roland Hoist, Bloem, Van Eyck, Nijhoff, Van Ostaijen, om er slechts enkelen to
noemen, ruimden voor godsdienstige beginselen gecn plaats in binnen hun poetica . Zij zijn to karakteriseren als behorende tot de neutrale 'zuil' . Het feit dat allerlei autonomiegedachten juist in de tweede helft van de jaren twintig zo nadrukkelijk worden geformuleerd, kan worden beschouwd als een reactie op de
confessionaliseringstendens die van her begin van dat decennium sterk inzet . Her
lijkt geen toeval dat een dichter als Nijhoff zijn meest uitgesproken autonomieopvatting formuleert in zijn recensie op Dirk Costers Nieuwegeluiden, een bloemlezing die de poezie niet selecteerde op esthetische criteria, maar op levensbeschouwelijke, ook al waren die niet verankerd in een protestants-christelijke of
rooms-katholieke zuil . De voorstelling als zouden de confessionele tijdschriften
een reactie vormen op de niet-confessionele, zoals De vrije bladen, lijkt dan ook
onvolledig . Met evenveel recht zou men kunnen stellen dat de groep rond De vrije
bladen hun esthetische, zo men wil: autonomistische, opvattingen juist profileert
in reactie op de confessionaliseringsgolf. Wellicht vormt dit ook een verklaring
waarom een dichter als Nijhoff de scheiding tussen kunst en religie in deze jaren
zo extreem formuleert .
Zo beschouwd, zou de strijd tussen Jan Engelman en Albert Kuyle die in en
rond De gemeenschap werd uitgevochten, kunnen worden beschreven als een
gevecht tussen twee leiders van wie er een, to weten Engelman, succesvol blijkt to
zijn bij her gezaghebbende 'neutrale' centrum van her poetisch circuit, en een
ander, Kuyle, in toenemende mate door diezelfde groep wordt buitengesloten .
Engelman is dan ook degene die, in de eerste jaren met de vrijbrieven van Jacques
Maritain in de hand, de kool en de geit wilt to sparen . Zonder zijn katholieke
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afkomst en affiniteit to verloochenen, zag hij echter steeds meer in dat esthetische
overwegingen in het literaire debar veel invloedrijker waren dan confessionele . Hij
bewoog zich in zekere zin van zijn zuil weg in de richting van her midden, waar
mensen als Nijhoff, Du Perron en Roland Holst bereid waren hem in de literairsociale kring op to nemen, zij het dat zijn katholieke kleur hem altijd de nodige
obstakels bleef bezorgen . Albert Kuyle daarentegen trok zich steeds verder terug
in zijn zuil, werd een steeds ferventer voorvechter voor een puur katholieke literatuur, om uiteindelijk, via De nieuwe gemeenschap, in de richting van her
Nationaal Socialisme to evolueren en vervolgens in de duisternis van de geschiedenis to verdwijnen .
Binnen de confessionele tijdschriften valt enerzijds een tendens tot verzuiling
waar to nemen . De poetische activiteiten staan in dienst van het streven de
geloofsovertuiging uit to dragen . Anderzijds zorgen auteurs die in het totale literaire circuit naam maken, voor een tegenbeweging, weg van de aan de geloofsovertuiging gebonden podia . Zij publiceren in meet tijdschriften en komen
terecht bij de neutrale 'zuil' . In nog veel sterkere mate geldt dit wanneer we een
koppeling met de uitgeverswereld maken . Daar is her wel heel opvallend dat de
dominante uitgevers, met name Van Dishoeck, Versluys, Brusse, Stols en
Querido, hun beleid niet op de verzuilingsgedachte baseerden . Integendeel : Van
Dishoeck liet expliciet weten het van geen enkel belang to achten of een dichter
socialist, communist, christelijk, katholiek of wat dan ook was ; de 'kwaliteit' van
de poezie was doorslaggevend, en achter die kwaliteit zat dan een louter esthetisch
criterium . Uitgevers die wel gekoppeld zijn aan de zuilen, vormen de minderheid,
hebben een klein aandeel in de markt en voeren bovendien namen die zich nauwelijks of niet in her centrum van her literaire circuit bewegen (en die zich ook
niet in de canon hebben weten to vestigen) . Een 'succesvol' dichter zal dan ook de
neiging vertonen zijn zuil to ontvluchten om terecht to komen bij de gezaghebbende, neutrale uitgevers . Felix Rutten en Jan Engelman vormen daarvan mooie
voorbeelden .
Poezie, maar misschien geldt her wel voor literatuur of kunst in her algemeen,
staat Binds her einde van de 19e eeuw op gespannen voet met een verschijnsel als
verzuiling . Zeker wanneer we her vanuit een internationaal perspectief bekijken,
zijn het de dichters die de poezie in de eerste plaats beschouwen als een geheel
eigen wijze van 'kennen', los van godsdienstige of andere niet-literaire aspecten,
die de canon vormen, of de grootste kans hebben tot die canon door to dringen .
Her publikatiegedrag in tijdschriften, her patroon van de uitgevers, de debatten
etcetera, wijzen allemaal in deze richting . Dat er een sterke tendens zichtbaar
wordt, na 1920, om de poezie weer op een levensbeschouwelijke basis to beschouwen, is ondertussen vanuit een breder cultuurhistorisch perspectief een uitermate
boeiend verschijnsel dat wellicht niet de aandacht heeft gekregen die her verdient .
Aan die verwaarlozing zal de toenmalige canon in de eerste plaats debet zijn
geweest . Juist her spanningsveld tussen bewegingen als verzuiling en ontzuiling
maakt deze periode zo interessant, zoals ook Frans Ruiter en Wilbert Smulders in
een binnenkort to verschijnen studie zullen laten zien . We dat spanningsveld tot
object van onderzoek maakt, komt vanzelf bij Van Duinkerken en De Merode
terecht .
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6 Tot slot
Bij her samenstellen van een geschiedenis van de moderne Nederlandse poezie is
her zinnig rekening to houden met de basale gegevens . Wij hebben enkele daarvan gepresenteerd, in het besef dat onze data onvolledig en voorlopig zijn, dat
onze getalsmatige operaties kunnen worden uitgebreid, maar vooral dat de structuur van her literaire veld en circuit complexer is dan uit onze uiteenzetting zou
kunnen blijken . Zo hebben we de beeldbepalende institutie van de literatuurbeschouwing, in her bijzonder de literaire kritiek, onbesproken gelaten . Hoe mooi
zou her zijn als we beschikten over een representatief aantal recensies van alle bundels uit ons bestand . Hoe mooi? Een eenvoudige rekensom leert dat zo'n verzameling waarschijnlijk meer dan 250 .000 kritieken zou bevatten .
Mag dit laatste een schrikbeeld zijn en de drang om gegevens to verzamelen
relativeren, op basis van onze data hebben we gepoogd enige ontwikkelingen aan
to wijzen die literair-historisch relevant zijn . De simpele vraag naar de literaire
produktie in een bepaald tijdvak leverde gegevens op waaraan zich tendenties lieten aflezen : selectieprocessen in tijdschriften, veranderingen in het landschap van
uitgeverijen, bewegingen binnen her spanningsveld van verzuiling en ontzuiling,
een waarschijnlijk betekenisvolle wijziging in het literaire veld rond 1920 . En
hiermee hebben we een handvol nieuwe problemen die om uitwerking vragen .
Dergelijke literair-historische problemen zijn her zuiverst to benaderen door
her literaire veld, meer speciaal het literaire circuit en de beeldvormingsprocessen
die zich daarbinnen afspelen, tot object to nemen .
De literatuur vanaf 1880 wordt aangeduid als 'moderne letterkunde' .
Mediaevisten, renaissancisten en andere historisch-letterkundigen zien vanzelfsprekend hun object als historisch materiaal waarvoor onderzoek is vereist (bronnen, archieven) . Sinds enkele decennia is hun aandacht verschoven van het literaire werk op zich naar de functie die het vervulde in een cultuur-historische
context. Wanneer esthetische overwegingen niet langer de hoofdrol spelen, blijken
teksten die niet tot de canon behoren interessant to zijn of to worden . De moderne letterkunde is daarbij achtergebleven, hoewel zich ook daar recentelijk ontwikkelingen voordoen die aandacht opeisen voor de algemene culturele en maatschappelijke context (gegeven onder meer de belangstelling voor het `New
Historicism' en de activiteiten van Frans Ruiter en Wilbert Smulders 27 ) . De tijd is
rijp om de moderne letterkunde tot historie to verklaren om er opnieuw naar to
kijken . 28
De basis voor dit artikel vormt een lezing, gehouden op The Berkeley Conference
on Dutch Literature (21 en 22 oktober 1995) o .l .v. collega J .P Snapper.
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Her werd herhaaldelijk opgemerkt, onder meet in her kwartet besprekingen
gewijd aan Nederlandse literatuur, een geschiedenis in De nieuwe taalgids 86
(1993), p . 387-397, p . 481-489, 87 (1994), p . 1-8, p . 97-106 .
Onder literair veld wordt verstaan her totaal aan literaire instituties (zie bijvoorbeeld Wouter de Nooy 1993 en Susanne Janssen 1994) . Hierbinnen
onderscheiden wij her 'literaire circuit' : personen en instanties die zich primair met de produktie, selectie en beoordeling van literatuur bezighouden,
zoals auteurs, redacties van tijdschriften, uitgevers en critici .
Ter toetsing en waar nodig ter completering zijn van een aantal grote uitgeverijen zoals Brusse, Stols en Van Dishoeck de fondslijsten bestudeerd .
Object is primair de Nederlandstalige poezie die in Nederland functioneerde : dat is uiteraard de poezie die in Nederland werd uitgeven, maar ook die
Nederlandstalige poezie die in Vlaanderen verscheen en in Nederland verkrijgbaar was, doordat uitgevers ze (via bet Nieuwsblad voor den boekhandel)
aanboden aan de boekhandel, of ze ter recensie verstuurden aan de periodieken .
De gegevens zijn voor een belangrijk deel verzameld tijdens twee doctoraalcolleges (UU voorjaar/zomer 1994, RUG herfst/winter 1994/1995) . Wij
danken de deelnemende studenten voor hun bijdrage .
Dagbladen zijn buiten beschouwing gebleven . De onderzochte tijdschriften
zijn : Bloesem en vrucht, DeAmsterdammer, De beiaard De beweging, De blijde boodschap, De gids, De Hollandsche lelie, De katholiek, De kunst, De nieuwe Amsterdammer, De nieuwe gids, De nieuwe tijd De ploeg, De samenleving,
De stiji, De tijdspiegel De toorts, De varende zanger, De vrije mensch, Dietsche
stem men, Eigen haard Elsevier's geIllustreerd maandschrift, Groot Nederland
Het geti , Minerva, Mork's magazijn, Nederland, Omhoog, Ons tijdschrift,
Onze eeuw, Onze zeltandigheid Propria Cures, Stemmen des tijds, Van onzen
tijd Zij . Sommige jaargangen of afleveringen ontbraken in de bibliotheken,
maar her is niet waarschijnlijk dat dit veel aan her algemene beeld verandert .
De gegevens zijn mede ontleend aan een collegewerkstuk van Marije de
Vries .
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Van sommige in tijdschriften dichtende schrijvers is pas na 1920 een bundel gepubliceerd . Maar her globale kwantitatieve beeld van reductie verandert daardoor niet essentieel .
De overige tijdschriften waarin Groenevelt publiceerde zijn : Onze eeuw (1),
De nieuwe Amsterdammer (2), Groot Nederland (2), Nederland (2), De
Amsterdammer (3), Elsevier'sgelllustreerd maandschrift (4), Hetgeti (21) .
Bijvoorbeeld Anna Aghina (38 bijdragen), Eduard Brom (25 bijdragen) en
C .R. de Klerk (18 bijdragen), de laatste niet to verwarren met de bijna overal publicerende Vlaamse banneling Rene de Clercq .
Van de Woestijne (= dichter I) : 4 bijdragen in Van onzen tjd tegen 73 elders
en Herman van den Bergh (= dichter G) : 1 bijdrage in Van onzen tijd tegen
27 elders .
Marie Koenen : 44 bijdragen in Van onzen tija tegen 4 in vier andere tijdschriften, waarvan twee Rooms ; Albertine Steenhoff-Smulders : 14 bijdragen
in Van onzen tijd, tegen 3 in drie andere (katholieke) tijdschriften en
Bernard Verhoeven : 50 in Van onzen tijd, tegen 41 in drie andere (katholieke) tijdschriften .
De katholiek (26), De beiaard (14), De varende zanger (10), Van onzen tijd
(3) .
Onze eeuw (1), Stemmen des tijds (2)
De beweging (1), Morkss magazijn (2), De nieuwe gids (2), De Amsterdammer
(4), Groot Nederland (4), De gids (4)
Het zwaartepunt ligt aanvankelijk wel bij de eerste : voor zijn 33 optredens
kiest hij 21 maal een katholiek (De katholiek, De varende zanger, Van onzen
tijd, De beiaard), tweemaal een Protestants (Stemmen des tijds) en tienmaal
een neutraal podium (De beweging, GrootNederland, Degids, De nieuwegids,
Morks' magazijn) .
Uiteraard zijn er altijd, juist in literair-historisch opzicht, veelzeggende uitzonderingen to vinden .
Zo komt in bijdrage 107 weliswaar canondichter A. Roland Holst aan bod,
maar alleen als redacteur, niet als dichter (zie WJ . van den Akker en G .J .
Dorleijn : 'A. Roland Holst probeert de jonge generatie onder to brengen in
De gids', p . 610-615) .
We hebben ervoor gekozen om in het bestek van dit artikel ons betoog over
de uitgevers niet to voorzien van historisch commentaar en dus ook niet van
een groot aantal voetnoten . Dat wil zeggen dat we ons terdege bewust zijn
van het feit dat allerlei, voor een deel buitenliteraire factoren de opkomst of
neergang van een uitgever (mee)bepalen, zoals bijvoorbeeld de dood van
C .A.J . van Dishoeck in 1931 en her feit dat diens zoon de uitgeverij voortzet zonder de liefde die zijn vader voor de poezie koesterde over to nemen .
Het gaat bier veelal om prive-uitgaven of bijna-prive-uitgaven .
In de jaren 1931-1940 komen Vlaamse uitgeverijen als Steenlandt, De eenhoorn, Varior en De sikkel op de markt . We zullen deze in her kader van dit
artikel echter niet bespreken .
Het betreft hier Boutens, Greshoff, Van Nijlen, Du Perron, Roelants,
Slauerhoff en Van de Woestijne . Een Boot gedeelte van de auteurs keert dus
niet meet in her fonds terug .
Ter vergelijking: Querido heeft in deze tien jaar 11 auteurs die voor 49 uit-
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gaven zorgen en als we Werumeus Buning niet zouden meerekenen : 10
auteurs die voor 18 uitgaven zorgen . Stols kent in dezelfde periode 44
auteurs die goed zijn voor 79 publikaties .
Op deze plaats zeggen wij Dr. H . van den Bergh (UU) dank voor zijn
onmisbare hulp bij de statistische bewerking van her materiaal .
Onze bevindingen stroken met die van de sociaal-economisch historicus E .
Lemmens (UU), die in 1996 op her onderwerp van de 'generatie' zal promoveren .
Her materiaal dat een scriptiegroep, bestaande uit H . Tolman, E.
Steenbergen en M . Aerts, heeft verzameld, wijst in dezelfde richting : zij
onderzochten de schoolboeken tussen 1900 en 1940 . In een toekomstige
publikatie zullen we daarop specifieker ingaan .
Zie Ruiter en Smulders 1992 .
Op deze plaats danken wij Drs . Bertram Mourits en Drs . ER. Stolk die
gedurende een jaar actief met ons meegewerkt hebben .
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Herschrijving en verschrijving
Intertextueel kruisverkeer tussen bijbel en literatuur
Jaap Goedegebuure
1 Inleiding
Wie op zoek gaat naar literaire ontlening aan de bijbel, heeft de beschikking over
een zeer ruim corpus teksten . Wanneer ik mij beperk tot de Nederlandstalige literatuur van deze eeuw, vallen namen to noemen als Martinus Nijhoff, Gerrit
Achterberg, S . Vestdijk (De nadagen van Pilatus), Marnix Gijsen (Joachim van
Babylon), Hubert Lampo (De belofte aan Rachel, De komst van Joachim Stiller), Jan
Wolkers (KortAmerikaans, Terug naar Oegstgeest), Doeschka Meijsing (De beproeving), Jan Kuiper (Bijbelplaatsen), Frans Kellendonk (Letter & Geest, Mystiek
lichaam), Gerrit Krol (De Hagemeijertjes) en Guus Kuijer (Izebel van Tyrus) . Deze
schrijvers hebben hun vrijzinnige en creatieve kijk op de Schrift met elkaar
gemeen . Ze wisten hun teksten in to vlechten op die plaatsen waar de oorspronkelijke bijbeltekst interpretatieve ruimte liet, en daarmee activeerden ze tot
dan toe latente betekenissen .
Haast nergens vindt de notie 'intertextualiteit' zo'n bruikbare toetssteen als in
literatuur die is geent op de bijbel . Ik zal hier niet uitgebreid ingaan op de ontwikkeling van intertextualiteit als een literatuurtheoretisch concept, dat zoals
bekend een hoge vlucht heeft genomen sinds her door Julia Kristeva werd geTntroduceerd . Ik herinner alleen aan enkele overwegingen zoals ze zijn geformuleerd
door Mikhail Bakhtin, aan wiens werk Kristeva, Riffaterre en andere theoretici
van de intertextualiteit veel to danken hebben . Bakhtin was de eerste om to wijzen op her fundamenteel dialogische karakter van teksten, gesproken zo goed als
geschreven . Elke talige citing, zo stelde hij, is opgebouwd uit elementen die zijn
ontleend aan eerdere uitingen, hoe divers van idioom, register en stijl die ook
mogen zijn . In navolging van Paul Claes kan bet als volgt worden geformuleerd :
teksten bevatten altijd, per definitie eigenlijk, de echo's van andere teksten, en zijn
daarmee polyfoon . In de intertextuele analyse gaat her er om de herkomst van de
echo (in Riffaterre's termen de `intertekst') op to sporen en to betrekken in de betekenisgeving van de tekst .
In de hierna volgende analyses van een - beperkt - aantal teksten uit de eigentijdse Nederlandstalige literatuur orienteer ik mij in hoofdzaak op de beschrijving
van de intertextuele analyse die to vinden is in Riffaterre 1990 . Riffaterre ziet de
betekenisgeving in de eerste plaats als een door de tekst gestuurde activiteit van de
lezer. In dat opzicht onderscheidt zijn aanpak (en die van theoretici als Kristeva,
Genette en anderen) zich van de traditioneel-comparatistische invloeds- of bronnenstudies die in her kader van een historisch-genetisch onderzoek veelal volstaan
met her traceren van in de tekst verwerkte interteksten en niet ingaan op de consequenties voor de betekenisgeving .
Riffaterre sluit zich in zoverre aan bij Bakhtin en Kristeva dat ook hij intertextualiteit ziet als de cruciale notie van her literariteitsconcept . Analyse van linguistische structuren, tropen, retorische figuren en andere literaire conventies levert to
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weinig specifieke informatie op om literaire en niet-literaire teksten van elkaar to
onderscheiden. Literatuur komt altijd tot stand op basis van en in dialoog met
andere literatuur. 'Literariness, therefore, must be sought at the level where texts
combine, or signify by referring to other texts rather than to lesser sign systems .'
(Riffaterre 1990 :56)
Indicaties die duiden op de aanwezigheid van een intertekst zijn : verwijzingen
naar een niet direct to localiseren referent, duistere en incomplete uitingen, lexicale en syntactische eigenaardigheden die stijlbreuken markeren, dan wel botsen
met her in de tekst dominante taalgebruik, enzovoorts . Riffaterre karakteriseert
deze indicaties als probleem en oplossing . `They therefore belong equally in text
and intertext, linking the two, and signalling in each the presence of their mutually complementary traits .' (Riffaterre 1990 : 58)
2 Gerard Reve, `Een nieuw Paaslied'
Intertextuele echo's zijn niet alleen to beluisteren in woordkeus, stijl, beeldspraak
en dergelijke, maar ook in citaten, toespelingen en zegswijzen die zijn ontleend
aan bepaalde vormen van sociolect . Ik geef een voorbeeld dat stamt uit her oeuvre van een Nederlands auteur die als Been ander heeft geput uit de meest diverse
taal- en stijlregisters . (Goedegebuure 1989 : 56-73 ; Meijer 1989) In 1962 publiceerde Gerard Reve her gedicht 'Een nieuw Paaslied' . Het luidt als volgt:
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Zonder gedronken to hebben, prijs ik God .
Vandaag heb ik van alles meegemaakt .
Al voortwandelend in de benedenstad,
denkend aan de Uiteindelijke Dingen,
zag ik een jongen, vermoedelijk een Duitse toerist,
en volgde hem terwijl ik dacht :
ik zal je voor je reet geven of als dat niet kan
sla mij dan maar,
de hoofdzaak is dat we bezig zijn tot hij de Bijenkorf in ging en ik,
duizelig van geilheid tegen mensen opbotsend,
zijn spoor bijster raakte .
Nochtans werd ik niet moede, U to loven .
Want onbegrijpelijk groot zijn al Uw werken :
Gij, die het wezen gemaakt hebt
dat van achteren een kut en van voren een staart heeft .
Zoals gezegd, ik had niet eens gedronken, maar toch wilde ik
U schreiend eren en in tranen voor U knielen,
0 Meester, Slaaf en Broeder, Geslachte en Verrezen God .
Al neuriend en in her geheim profeterend
vervolgde ik mijn weg .
Toen zag ik Bet van Beeren, aan een wit tafeltje
tegenover haar cafee gezeten, pogend met mes en work
een makreel to openen om deze in de zon to eten .
Ik dacht kijk . Wat is in de Natuur toch alles mooi gemaakt .
(Denk maar aan al die sterren met hun lichtjaren .)
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Ik wilde wel naar een of andere avondmis,
maar er was er geen .
Ik stel me bij de interpretatie van Reves gedicht op her door Riffaterre omschreven standpunt dat onderscheidt tussen (a) een 'mimetische' lezing die woord voor
woord betekenissen aan referenten verbindt en zo komt tot een bepaalde 'meaning' en (b) een 'retroactieve' lezing die tekstuele onregelmatigheden, afwijkingen,
duistere plaatsen en vormen van beeldend taalgebruik opvat als indicatoren van
intertextualiteit en zo komt tot een constituering van `significance' . (Riffaterre
1980 ; Riffaterre 1981)
Bij een eerste lezing dienen de volgende passages zich aan als opvallend, dat wil
zeggen afwijkend binnen een tekstgeheel dat in idiomatisch opzicht wordt gekenmerkt door het gebruik van de Nederlandse standaardtaal :
- de titel Ten nieuw Paaslied' ;
- regel 1 : 'Zonder gedronken to hebben, prijs ik God' ;
- regel 3 : 'benedenstad' (opvallend in her licht van de nog ter sprake
komende veronderstelling dat de handeling is gesitueerd in
Amsterdam) ;
- regel 4 : 'Uiteindelijke Dingen' (zowel de uitdrukking als het gebruik
van de hoofdletters) ;
- regel 7-8, vanwege het in Van Dale als 'vulgair' beschreven 'reet' en het
ontbreken van leestekens ;
- regel 13-15, vanwege archaIsmen als 'Nochtans', `moede', 'loven', 'Gij'
en de met hoofdletter geschreven aanspreekvorm `U'' ;
- regel 16, vanwege her 'vulgaire' (Van Dale) 'kut' ;
- regel 18, vanwege het met hoofdletter geschreven `U', de zinsneden
`schreiend eren' en `in tranen [ . . .] knielen' ;
- regel 19, vanwege de titulatuur van de met `U' aangesprokene ('0
Meester, Slaaf en Broeder, Geslachte en Verrezen God' ;
- regel 20, vanwege de omschrijving Al neuriend en in her geheim
profeterend' ;
- regel 22, vanwege het zonder nadere toelichting geIntroduceerde
personage Bet van Beeren .
Ongetwijfeld zullen er bij nadere beschouwing nog meer woorden, woordgroepen, zinnen of passages zijn aan to merken als 'uit de toon vallend' . Hierbij moet
overigens worden aangetekend dat de mate van significantie waarmee de onregelmatigheden zich aandienen van lezer tot lezer verschillend kan zijn . Wie een
woord als 'geilheid' uit principe niet gebruikt vanwege een verondersteld `plat'
karakter, zal dit eerder als onregelmatigheid (of onrechtmatigheid) opvatten dan
iemand wie ook `reet' en `kut' in de mond bestorven liggen . Wie `de tale Kanaans' 2
frequent gebruikt, zal minder moeite hebben met uitdrukkingen als `Uiteindelijke
Dingen' en 'Verrezen God' dan een spreker van her Nederlands voor wie bijbel,
Heidelbergse Catechismus en de preken van Smytegelt gesloten boeken zijn . Het
lijkt dienstig om Riffaterre bier aan to vullen met Bakhtin: intertextualiteit is niet
alleen de resultante van door lezers waargenomen onregelmatigheden maar ook
een samenkomen (en op elkaar botsen) van diverse vormen van taaleigen binnen
een tekst. In die zin is Reves Ten nieuw Paaslied' een karakteristiek voorbeeld .
Het gedicht kenmerkt zich door een opvallende polyfonie die veroorzaakt wordt
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doordat er uit minstens vier taalregisters wordt geput: het ABN, een meer yolks
idioom, een archaisch aandoend taaleigen dat voor een deel reminiscenties wekt
aan ambtelijke en notariele milieu's ('nochtans', 'moede', 'pogend'), en het taalgebruik van bijbel en christelijke bevindelijkheid (dat laatste bijvoorbeeld in regel
18) .
Een tweede, retroactieve lezing die de aanvankelijk niet in een toekenning van
meaning op to lossen elementen van Reves gedicht aangrijpt voor het traceren van
intertextuele referenties, gaat niet langer lineair, dat wil zeggen woord voor woord
en zin voor zin, to werk, maar clustert opvallende elementen tot grotere gehelen .
De hierboven opgestelde, zeer globale inventarisatie liet al zien dat in Ten nieuw
Paaslied' sprake is van minstens vier soorten idioom, die elk hun eigen context en
de daarbij horende voorstellingscomplexen in het spel brengen . Her hangt alweer
van de literaire en culturele competentie van de lezer of waar de toekenning van
significance op insteekt . Toch ligt het voor de hand dat de titel hierbij een rol
speelt . Ten nieuw Paaslied' kan gelden als (a) een genre-aanduiding, dat wil zeggen dat het gedicht krachtens de titel wordt aangeboden als een uitbreiding van
her corpus liturgische teksten dat gebruikt wordt tijdens de viering van het kerkelijk feest van Christus' opstanding ; en tegelijkertijd als (b) een aankondiging van
de inhoud, die naar verwachting betrekking zal hebben op het in de evangelieen
vervatte opstandingsverhaal . De verwachtingen die de titel wekt worden door de
intertextuele referenties eensdeels bewaarheid, voor een ander deel doorkruist .
Een expliciete bevestiging van de verwachting dat er sprake zal zijn van het
motief van Christus' opstanding is to vinden in regel 19 . In overeenstemming met
de kerkelijke leer van de Drieeenheid wordt de opgestane Christus aangesproken
als 'Verrezen God' . Tegelijkertijd wordt in dezelfde regel afgeweken van de voor
Christus gangbare titulatuur . Her meest verregaand gebeurt dat in de aanspreekvormen 'Geslachte [ . . .J God' (in plaats van bijvoorbeeld het verwachte
'Gekruisigde') en 'Slaaf' . Minder confronterend, maar toch niet helemaal in overeenstemming met de conventies van her christelijk taaleigen is 'Broeder', dat men
eerder verwacht ter aanduiding van mannelijke geloofsgenoten . `Meester' daarentegen stamt uit de evangelieen, waar het zeer frequent voorkomt als aanspreekvorm voor Jezus . Maar in combinatie met `Slaaf' en 'Geslachte God' krijgt deze
benaming een connotatie die overeenstemt met de sadomasochistische inslag van
de godsvoorstelling en de religieuze belevingswereld waarvan Reves werk onder
meer de manifestatie vormt . (Vgl . Peet 1985 : 25-33 en Goedegebuure 1989 : 228231) In dit opzicht is er sprake van een intertextuele relatie tussen Ten nieuw
Paaslied' en her overige werk van Reve en van een intratextuele relatie tussen regel
18-19 (waar `eren' en `slachten' een ritueel suggereren 3) en regel 7 (waar het motief
van de lichamelijke tuchtiging nog een uitsluitend fysiek-erotisch aspect lijkt to
hebben) .
Overigens is her niet zo dat Reve het nieuwtestamentisch lijdens- en opstandingsverhaal hiermee op een totaal ander spoor zet . Hij buit mogelijke suggesties
van de bijbelse tekst op extreme wijze uit . De benamingen 'Meester' en 'Slaaf' en
de sadomasochistische connotaties daarvan zijn to beschouwen als uitvergroting
van een potentiele betekenis die ligt opgesloten in bijvoorbeeld Marcus 10:45 :
`Want ook de Zoon des menschen is niet gekomen om gediend to worden, maar
om to dienen en zijne ziel to geven tot een rantsoen voor velen .'
Her zijn juist de specifieke verschuivingen en transformaties in Reves kijk op
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her lijdensverhaal die een meerzinnige inhoud geven aan de aanduding `nieuw' in
de titel Ten nieuw Paaslied' . Een dergelijke doorkruising van de verwachting die
een genre-indicerende titel wekt is in Reves poezie niet ongebruikelijk . (Meijer
1989)
Uit de tot hiertoe voltrokken retroactieve lezing begint zich alvast een bevinding of to tekenen : her gangbare christelijke geloofscomplex zoals dat is gestoeld
op bijbelse, liturgische en theologische teksten wordt via de blootgelegde interteksten betrokken op seksuele lust, die getuige 'vulgaire' termen als 'reet' en 'kut'
in zijn meest alledaagse verschijnings- en belevingsvorm wordt getoond.
Lustbeleving en rituele aanbidding vloeien samen en richten zich op een figuur
die in regel 18 herkenbaar is als de gekruisigde en opgestane Christus, in wie de
jongen uit regel 5-11 is opgegaan . Om her to formuleren in de terminologie van
een beproefde tegenstelling : agape en eros worden hier vermengd . Een volgende
intertextuele vervlechting kan dienen om de genoemde vermenging nag wat meet
kracht bij to zetten . Regel 18 valt op to vatten als een verwijzing naar her in Lucas
7 :36-50 vertelde verhaal over de anonieme zondares die Jezus to voet valt, zijn voeten nat maakt met haar tranen, droogt met haar haren, om ze vervolgens to kussen en to zalven. Zoals ik elders heb betoogd (Goedegebuure 1993), is deze
Lucastekst bij herhaling geinterpreteerd als, dan wel bewerkt tot een verhaal waarin rituele verering samen gaat met geestelijke en lichamelijke liefde .
De synthese van weliswaar tegendraads geuite, maar toch duidelijk christelijk
geInspireerde religiositeit en seksuele lustbeleving-met-sadomasochistische-inslag
ligt ingebed in een taalhandeling waarvoor in de tekst de woorden `lover' en 'profeteren' worden gebruikt . Ze contrasteren sterk met her 'vulgaire' idioom en wekken reminiscenties aan bijbelverhalen als dat over koning Saul die in extase begint
to profeteren (1 Samuel 10 :9-12) . Dit extatische spreken middels lofprijzing en
profetie (dat blijkens regel 20 gepaard gaat met een incanterend `neurien') kunnen
we samenvattend karakteriseren als `verkondigen' . De extase is trouwens al aangegeven in regel 1 : 'Zonder gedronken to hebben, prijs ik God' . Anders dan
Meijer, die in de vermelding van het alcoholgebruik geen bijbelse verwijzing ziet
en step dat de ikfiguur kennelijk alleen maar rituele handelingen verricht als hij
onder invloed verkeert (Meijer 1989 : 86), zie ik hier de inslag van Handelingen
2 :13, waarin er op de glossolalie van de door de Heilige Geest aangedane apostelen wordt gereageerd met de schimpscheut 'Zij zijn vol zoeten wijn .' Her handelen van de ikfiguur wordt via deze allusie in her perspectief van de evangelische
verkondiging geplaatst. Her woord profeteren onderstreept dat nog eens, en
brengt bovendien de verbinding tot stand met een verkondiging van eschatologische aard die vervat ligt in de 'Uiteindelijke Dingen' van regel 4 . Weliswaar kent
geen enkele Nederlandse bijbelvertaling deze uitdrukking, maar er is een onmiskenbare verwantschap met een begrip als `ten uitersten dage' dat voorkomt in
Johannes 6 .
De verkondigende (misschien mogen we zelfs zeggen 'evangeliserende') lofprijzing en profetie, die gericht zijn op de verheerlijking van de lichaam en geest
omvattende liefde tussen God en mens, loopt uit op de verwoording van een
openbaring . De ikfiguur ziet (een werkwoord dat bij Reve naast `kijken' of `waarnemen' meestal ook 'schouwen' impliceert) Bet van Beeren (een in de jaren vijftig
en zestig beroemde lesbische cafehoudster aan de Amsterdamse Zeedijk) die probeert een makreel to openen, blijkens regel 26 door hem ervaren als een ver-
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schijnsel van kosmische allure . Hoog en laag worden op elkaar betrokken in de
visionaire blik van de ikfiguur en daarmee vindt er op een ander niveau een versterkende herhaling plaats van war zich in her voorafgaande al voordeed ten aanzien van agape en eros . Vanuit dit perspectief bezien vallen de ontleningen aan her
'vulgaire' (`reet', 'kut') en `archaische' ('nochtans', 'moede') idioom op hun plaats .
Hun gebruik naast en door elkaar ondersteunt de thematiek van Ten nieuw
Paaslied' voor zover die is gericht op de heiliging van her aardse . Wellicht spreekt
Reve om deze reden van de 'benedenstad' als hij her centrum van Amsterdam
bedoelt ; deze geografische term valt eerder to verwachten in de beschrijving van
een exotische stad en past daarom beret bij her idee van de magie van her alledaagse .
Intertextualiteit doet zich niet alleen voor tussen teksten van verschillende
auteurs, maar ook tussen teksten die deel uitmaken tot een auteursoeuvre . Om
met enkele voorbeelden to volstaan : neurien als een rituele dan wel magische handeling doet zich voor in de roman De avonden (Reve 1964 : 63) en in de bundel
reisbrieven Op weg naar het einde (Reve 1987a : 165) . Hoewel niet direct op to vatten als een intertextuele referenties met letterlijke echo's, kan de impliciete analogie die in Op weg naar het einde tussen warenhuis en godshuis wordt geconstrueerd, moeiteloos worden betrokken op het gegeven van de Bijenkorf in regel 9 van
Ten nieuw Paaslied' . (Reve 1987a: 105 .) Duidelijk is ook de echo die valt to
horen in bet volgende brieffragment : 'lk zie nu eindelijk in, dat de majesteit Gods
heel dicht bij huffs, gewoonlijk in een met oude fietsbanden volgeworpen achtertuin, to zien en to ervaren is .' (Reve 1994: 106)
3 Jan Kuijper, Genesis 25 :30
Vergelijkbaar met Reves gedicht op her vlak van intertextualiteit is de bundel
Bijbelplaatsen (1980) van Jan Kuijper. Toch is hier sprake van een veel doelbewuster vervlechten van heterogene tekstelementen dan in Ten nieuw Paaslied' .
Kuijper heeft de dertig sonnetten uit deze verzameling stuk voor stuk hun uitgangspunt laten nemen bij een bepaalde bijbeltekst, een locus of 'plaats' zoals her
in de filologie heet . Vervolgens verbindt hij deze, aan de Statenvertaling ontleende, tekst met andere uitdrukkingen, citaten en voorstellingscomplexen, op zo'n
manier dat er een ruimte wordt gecreeerd binnen de oorspronkelijke bijbelse context die met een nieuwe tekst, en dus ook met een nieuwe betekenis wordt gevuld .
Om her met een woordspeling to zeggen : Bijbelplaatsen maakt plaats vrij binnen
de bijbel . Als voorbeeld citeer ik bet volgende gedicht, dat de titel Genesis 25 :30
heeft .

5

Slorpen van dat rode, dat rode daar . . .
Daar zou ik een lief ding voor willen geven
Bij brood alleen mogen wij eeuwig leven,
de priester latend her grote gebaar
vets bloed van een levende middelaar,
uit een verschaalde zoetheid opgeheven,
tot zich to nemen en een web to weven,
schering geheimenis, inslag gevaar.
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Ik heb gedronken en ik heb vergoten,
mijn handen kleven en mijn lippen druipen .
Door de gemeenschap ben ik uitgestoten .
De nacht ziet mij over het kerkhof sluipen
om na to gaan of alles afgesloten
is gebleven, voor her bloed, om to kruipen .

Kuijper begint zijn herdichting met her letterlijk citeren van de woorden die Esau
spreekt tot Jakob wanneer hij hongerig terugkeert van de jacht en de geur van de
door zijn broer bereide linzenmoes opsnuift. Daarmee zijn we binnengevoerd in
een situatie die aannemelijk maakt dat Esau de ik-verteller is . De woorden uit
regel 2 komen eveneens voor zijn rekening. Anders dan in de Statenvertaling luiden ze niet `want ik ben moede', maar 'Daar zou ik een lief ding voor willen
geven', wat veel huiselijker klinkt, maar tegelijkertijd verwijst naar her eerstgeboorterecht dat Esau bij deze gelegenheid verkwanselt . Her is zaak dit gegeven
nadrukkelijk bij de interpretatie to blijven betrekken, omdat her Kuijper een aanknopingspunt biedt om Esaus positie als outcast to motiveren, en die positie tegelijkertijd relief to geven met behulp van andere bekende voorstellingscomplexen .
In de regels 3-8 wordt, tekstueel gezien althans, een sprong gemaakt van her
Oude naar her Nieuwe Testament. De ikfiguur refereert daar aan de conventioneel-katholieke eucharistierite, waarbij zich op her moment dat de priester de kelk
met de wijn opheft de transsubstantiatie voltrekt. Alleen de celebranten zijn
gerechtigd van de miswijn to drinken, de gelovigen moeten genoegen nemen met
de hostie, die niet alleen herinnert aan her door Jezus gedeelde brood, maar dankzij de transsubstantiatie, het `mysterium fidei', ook Jezus' lichaam is . De hier gekozen bewoordingen zijn semantisch verbonden met deze geloofswaarheden : 'Bij
brood mogen wij eeuwig leven', een ironische omkering van de tekst van
Mattheus 4 :4 (`De mens zal bij brood alleen niet leven'), verwijst naar de hemelse zaligheid waarop de eucharistie anticipeert ; 'vets bloed van een levend middelaar' herinnert aan de kruisdood van Jezus die in de mis wordt herdacht, en de
term 'geheimenis' suggereert het al genoemde mysterium fidei .
Het laatste woord van bet octaaf luidt de chute in : haaks op de 'schering' van
her geloofsgeheim staat her `gevaar' waarmee Esau bet vergoten bloed verbindt . In
het sextet wordt aan die suggestie nadere inhoud gegeven . Esau verschijnt daar als
een vampier die 's nachts kerkhoven bezoekt . Her rode van de linzenmoes (waar
in de bijbelse grondtekst om gesmeekt wordt teneinde aan de hongerdood to ontkomen) verandert via de miswijn (een ritueel symbool van verlossing en belofte
van eeuwig leven) in bloed van lijken, dat 'kruipt waar het niet gaan kan', om een
tweede gemeenzame uitdrukking uit her hier benutte register van staande uitdrukkingen to herhalen. Zo is van het conventionele voorstellingscomplex van her
vampirisme gebruik gemaakt om Esaus buitenstaanderspositie, die binnen oudtestamentische context her gevolg is van her feit dat zijn vader Isaak niet hem maar
Jakob zegent, nader uit to werken . Her gevolg is dat de als demonisch gekarakteriseerde Esau hiermee tot antitype van de levende middelaar Christus wordt, war
binnen de conventionele exegese zin heeft, want niet Esau is stamvader van de lijn
David-Jezus, maar Jakob . 4
Tot zover mijn globale interpretatie, langs lijnen van intertextualiteit, van Kuijpers
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sonnet . In vergelijking met de bevindingen ten aanzien van Reves Ten nieuw
Paaslied' laten zich de volgende vaststellingen doen :
1 . Anders dan Reves gedicht, dat resonanties bevat van zeer diverse teksten en
dat, waar het de bijbel betreft, een aantal fragmentarische en disparate genoteksten in een nieuwe fenotekst 5 invlecht, kiest Kuijpers gedicht zijn orientatie in eerste instantie op een enkele bijbeltekst . Hoewel deze tekst in het intertextuele weefsel wordt verbonden met andere teksten uit bijbel, algemeen spraakgebruik en
collectief gedeelde voorstellingscomplexen, blijft de geschiedenis van Esau domineren. Vanwege her nadrukkelijk aanhaken van her gedicht bij Genesis 25 stuurt
niet alleen deze bijbelse genotekst Kuijpers fenotekst, maar kan omgekeerd ook de
fenotekst dienen bij een herinterpretatie van her verhaal over Esau en zijn verlies
van het eerstgeboorterecht. In die zin is Kuijpers fenotekst een herschrijving van
de bijbelse genotekst met mogelijke consequenties voor de exegese . 6 Weliswaar
kan bet evangelisch lijdensverhaal worden geherinterpreteerd onder stimulans van
Ten nieuw Paaslied', maar deze stimulans dringt zich in vergelijking met Kuijpers
gedicht minder sterk op .
2 . Terwijl de betekenisvorming ten aanzien van Ten nieuw Paaslied' wordt
gestuurd door de (met intertextuele middelen ondersteunde) suggestie dat her triviale en her sacrale zijn opgenomen binnen een zinvol verband, woelt Kuijper de
oorspronkelijke bijbelplaats zo grondig open, om die vervolgens met de sporen
van andere teksten in to zaaien, dat er sprake is van parodie . Overigens wordt dit
effect in de gangbare intertextualiteitstheorieen nadrukkelijk verantwoord met
een beroep op de botsing van verschillende taalregisters, socio- en idiolecten . Het
parodistische effect is ook een gevolg van de confrontatie tussen traditioneel christelijke voorstellingscomplexen en suggesties uit de tot cliche gestolde vampierthematiek.
Overigens valt hier weer aan to tekenen dat ook Reves taalgebruik parodistisch
kan worden opgevat (vgl . Reve 1987a : 71 voor zijn eigen verweer ter zake), maar
deze eigenschap wordt in her licht van de hiervoor gereleveerde betekenistoekenning to niet gedaan . Voor Kuijper en Reve geldt in hoge mate wat Linda
Hutcheon heeft opgemerkt over de parodie in her algemeen : het betreft hier een
intertextuele strategie die uiteen kan lopen `from that witty ridicule to the seriously respectful' . As form of ironic representation, parody is doubly coded in political terms : it both legitimizes and subverts that which it parodies .' (Hutcheon
1991 : 225-226, 230)
4 Frans Kellendonk, Mystiek lichaam
Mystiek lichaam ; een geschiedenis verscheen in mei 1986 . De eerste recensies in de

dag- en weekbladpers benadrukten her feit dat de roman uitspraken over joden en
jodendom bevatte die antisemitisch gelezen zouden kunnen worden . (Zie verder
Raat 1991 .) Daarbij deed men geen recht aan de complexiteit van Kellendonks
boek . Niet alleen komen de geIncrimineerde uitspraken voor rekening van de
personages (inclusief de woorden van her allegorisch personage `de Geschiedenis'),
ze maken bovendien deel uit van collectief gedeelde voorstellingen betreffende
zaken als uitverkiezing, opdracht, lot en dergelijke, die voor een belangrijk deel
worden opgeroepen door de teksten waaraan direct of indirect wordt gerefereerd .
Deze teksten stammen voor her grootste deel uit verschillende bijbelboeken of uit
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her liturgisch tekstcorpus van de rooms-katholieke kerk . Weliswaar werd dit felt
in de kritische receptie van Mystiek lichaam erkend, maar in de meeste gevallen
werd her niet betrokken in de interpretatie . In een enkel geval is er zelfs sprake van
regelrechte aversie jegens de bronnen waaruit Kellendonk heeft geput .
Kenmerkend was de reactie van Carel Peeters : 'Wie to lang met zijn neus in de
Bijbel zit verschrompelt intellectueel . Hij is niet meer in staat de grote verscheidenheid aan menselijk doen en laten onbevangen tot zich toe to laten . Alles wordt
afgemeten aan war dat boek, dat niet meer is dan een boek onder de boeken, verkondigt.' (Peeters 1994 : 54)
Ter verklaring van de betrekkelijk geringe aandacht die in de receptie van
Mystiek lichaam is uitgegaan naar her bijbelse referentiekader, valt ook to denken
aan de afnemende bekendheid van de bijbel, ook bij beoefenaren van de literatuurwetenschap . In een even indringende als ingenieuze analyse van her in Mystiek
lichaam gehanteerde vertelperspectief (Van Alphen 1991) ziet Ernst van Alphen
over her hoofd dat een aantal, nota bene cursief gedrukte, zinnen in her laatste
hoofdstuk van de roman rechtstreeks zijn ontleend aan de door Kellendonk steevast gebruikte Petrus Canisius-vertaling, en wel aan Isaias 59 :5 .7
Veel sterker dan de hiervoor besproken gedichten van Gerard Reve en Jan Kuijper
staat Frans Kellendonks roman Mystiek lichaam in her teken van de parodie . Er is
zelfs sprake van een opklimmende reeks : hoewel Reves gebruik van de sacrale teksten profanerend en dus ook confronterend werkt, is het beoogde effect van zijn
tekst gericht op het overdragen van een hoogstpersoonlijke religieuze ervaring . Bij
Kuijper lijkt eerder het spel met stijlregisters en idiolecten voorop to staan (vgl .
Fens 1987) . In Mystiek lichaam maakt de parodie deel uit van een retorische strategic die een dominant thema van de roman (de teloorgang van her christendom
als de normstellende en samenbindende kracht voor de westerse samenleving)
ondersteunt .
Hoewel er in de tekst verschillende (hierna nog to bespreken) aanwijzingen to
vinden zijn die de karakteristiek `parodie' rechtvaardigen, zijn her weer de aan de
bijbel en liturgie ontleende interteksten die de lezer op dit spoor zetten . Twee in
her oog lopende voorbeelden, beide variaties op canoniek-liturgische teksten (her
'Ave Maria' en Hooglied) zijn duidelijk herkenbaar als parodie . Ze hebben een
cruciale plaats in de roman gekregen, respectievelijk aan het slot van her eerste
deel en aan her einde van de roman . Maar voordien hebben zich al zo veel andere, weliswaar beperkter, gevallen van pardierende verweving met bijbelse teksten
voorgedaan, dat de lezer gevoelig is geworden voor een bepaalde toon .
De roman zet in met een hoofdstuk waarin wordt verteld hoe Magda Gijselhart
terugkeert naar de Doornenhof, de villa waar haar oude vader woont . Her is
Pasen, het kerkelijk feest dat is ingesteld ter viering van Jezus' opstanding . Van
Magda wordt gezegd dat ze als een gebeeldhouwde engel bij de ingang van een
grafakker de wacht houdt . Hier is duidelijk sprake van een verwijzing naar de in
alle vier de evangelien gereleveerde episode waarin Maria Magdalena het graf van
Jezus leeg aantreft en door een of meer engelen op de hoogte wordt gesteld van
zijn opstanding. Kellendonk combineert de figuur van Magda(lena) met die van
de wachtende engel . De suggestie die hiervan uitgaat is dat de oude, als gierig
gekenschetste Gijselhart volgens menselijke maatstaven misschien nog in leven
mag zijn, maar dat hij in geestelijke zin een schim is . Her is zijn dochter die hem
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probeert (op) to wekken met her driemaal herhaalde `Lamzak!', een uitroep die
allitereert en assoneert met her 'Lazarus, kom uit!' Qohannes 11 :43), dat Jezus
spreekt wanneer hij Lazarus (volgens de overlevering van de Legenda aurea de
broer van Maria Magdalena) tot leven wekt . Door het Johannes-citaat als intertekst to activeren en to contrasteren met Magda's woorden, krijgt de toe nu toe
voltrokken lezing een ironische teneur. Dat is alleen maar mogelijk wanneer
bevindingen ten aanzien van latere passages uit een eerdere lezing van de roman
worden meegenomen in de betekenisgeving. Een van die bevindingen ent zich
overigens op de hele eerste alinea van her eerste hoofdstuk . Ik citeer :
`Een oog op een kier probeerde A .W Gijselhart aan het licht to raden hoe laat
bet was . Overwoog zelfs of hij zijn arm zou optillen om zijn horloge to raadplegen, maar toen werd er opnieuw geroepen . 'Lamzak!', verstond hij nu. Het was to
vroeg, zoveel was zeker . Door datzelfde geroep moest hij ook daarstraks, dromend
van naaktheid en hoogtevrees, eventjes wakker zijn geworden, hoe lang geleden,
toen hij gerustgesteld was ingedommeld, na tussen zijn benen to hebben gevoeld
of hij zijn drievuldigheid nog had . Twee keer was er geroepen minstens door wie .
Hij kroop dwars over zijn bed op zijn ellebogen, een log reptiel, trok her gordijn
wat opzij . In de ochtendmist, aan het andere eind van zijn ruin, zag hij lets wits
op de poortstijl zitten. Een engel . Zo een als de wacht houdt bij de ingang van een
grafakker, zijn huis een tombe en hijzelf dus overleden . Niet aan denken .
Gijselhart begroef zich zo diep als hij kon in zijn eigen lichaamswarmte .' (ML 9)
Krasser, want explicieter in zijn parodierende en dus ook profanerende echo
dan `Lazarus'-Lamzak is Gijselharts toepassing van de theologische term 'drievuldigheid' op zijn penis en testikels . De ambivalentie van leven en dood (zoals nog
blijken zal een zich steeds sterker manifesterend motief) komt nog eens aan de
orde in de slotzin : Magda's vader begraaft zich in zijn lichaamswarmte . Twee pagina's verder versterken drie bijbelcitaten dit effect . Gijselhart zelf komen twee
Paasteksten voor de geest : `De Heer is waarlijk opgestaan' (Lucas 24 :34) en 'Zalig
die niet zien en toch geloofd hebben' (Johannes 21 :29) . Zijn buurvrouw Tonia,
die inmiddels met de wachtende Magda in gesprek is geraakt, vergelijkt de
Doornenhof met een 'gepleisterd graf', daarmee bet dictum herhalend dat Jezus
in Mattheus 23 :27 tot de hypocriete Farizeeers richt .
De eigenzinnige manier waarop bijbelcitaten worden gebruikt en herschreven
voegt zich in de parodistische teneur van de tekst zoals die zich al in her eerste
hoofdstuk aftekent. De herschreven bijbelcitaten dragen daartoe natuurlijk ook
her nodige daartoe bij . Maar er zijn ook andere elementen die verantwoordelijk
zijn voor een leeswijze die de tekst eerder opvat als grotesk dan als realistisch . In
de eerste plaats is er de rol van de verteller, die een ironische distantie tot de personages inneemt, en er geen twijfel aan laat bestaan dat hij hen als karikaturen
ziet . Kenmerkend is het commentaar dat volgt op een beschrijving van vader en
dochter Gijselhart: 'Ze zagen eruit, zo getweeen, als een paar overgebleven bijfiguren in een blijspel, die van de gewetenloze schrijver ook zo nodig nog lang en
gelukkig moeten leven .' (ML 33) Niet alleen wordt hier de illusie, als zouden we
met 'levensechte' mensen van doen hebben, ontkracht, ook is er sprake van metafictioneel commentaar : de schrijver kruipt even in de rol van de verteller .
In de tweede plaats is er het spel met andere interteksten en taalregisters, dat
bijdraagt tot de groteske teneur van het vertelde . Op de eerste bladzij vinden we
de volgende beschrijving van de ruimte: `Her gras leek wel ijzervijlsel, zo heiig was
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her in de de tuin, her jonge boomblad blikkerde metaalachtig, de perebomen met
hun stijf gebalde knoppen leken van gietijzer .' In eerste instantie betreft her bier
de beeldend geformuleerde waarneming van Gijselhart . Op een tweede niveau is
sprake van de resonans van her verhaal `IJzeren agaven' van F. Bordewijk, een
schrijver die door Kellendonk hogelijk werd bewonderd om her hem toegeschreven talent in her groteske genre . Kellendonk beschouwde de verhalenbundel De
wingerdrank, waarvan 'Ijzeren agaven' deel uitmaakt, als een hoogtepunt .
Naast het ironiserende vertellerscommentaar en de groteske-bevorderende
interteksten, zijn er de innerlijke monologen van de personages . Vanwege hun van
de min of meet ofciele schrijftaal afwijkende stijl dragen ze bij tot her karikaturale cachet . Als voorbeeld citeer ik nogmaals een fragment uit de openingsscene,
met daarin centraal de gewaarwordingen van de ontwakende GijseLhart : 'Her
witte iets zat er nog, boven op de bakstenen kolom . Geen engel . Een nevelsliert
die zich verdicht had tot een luchtgeest. Als her een wit wief was moest hij oppassen dat hij Been bijl in zijn hersens kreeg vandaag . Maar ach nee, het was Magda
natuurlijk lamzak. Had je toch kunnen weten. Magdamaagdje, zijn Prul . Ze was
terug . Nu nog een kwartiertje zalig slapen in de zekerheid dat zijn Prulletje terug
was .' (ML 9-10)
Ondanks her markant op de voorgrond treden van ironie, parodie, groteske en
karikatuur is Mystiek lichaam zeker geen roman die uitsluitend kan worden opgevat als divertissement. Net als bij Reve, Kuijper en andere auteurs die zich bij her
herschrijven van bijbelteksten allerlei verschrijvingen permitteren, werkt ook bij
Kellendonk dit type van intertextualiteit als een tweesnijdend zwaard . In een globale typering van de roman merkte ik al op dat het profaniserende hergebruik van
gewijde teksten steun geeft aan her in de tekst vervatte idee dat de 'Grote
Woorden' van her christelijk geloof en de christelijke cultuur aan her einde van de
twintigste eeuw inhoudsloos zijn geworden . 8 Deze notie heeft zijn oorsprong in
cultuurpessimistische of zelfs cultuurkritische gedachten waarin Kellendonk niet
bepaald alleen staat . Alleen liggen ze in Mystiek lichaam ingebed in de genoemde, met formele middelen opgeroepen, elementen : ironie, parodie, groteske en
karikatuur. De verhouding tussen idee enerzijds en personages, gebeurtenissen en
situaties anderzijds is er een van confrontatie, spanning en ambivalentie, die niet
in een eenduidige interpretatie zijn op to lossen .
Voor her laatste deel van mijn betoog zal ik mij, ook vanwege her beperkte
bestek van dit artikel, concentreren op enkele kenmerkende voorbeelden van de
wijze waarop bijbelse en liturgische interteksten bijdragen aan confrontatie, spanning en ambivalentie . 9 Allereerst bezie ik daartoe de titel van de roman . 'Mystiek
lichaam' verwijst naar het gelijknamige begrip uit de van oorsprong paulinische,
door paus Bonifatius VIII (1230-1303) bekrachtigde theologie, die de gemeenschap van de gelovigen (met andere woorden : de kerk) ziet als her lichaam van
Christus. Dit lichaam wordt wel in verband gebracht met de aan her Hooglied
ontleende bruiloftsmystiek die terugkeert in de Openbaringen van Johannes,
sluitstuk van bet Nieuwe Testament en van de canonieke bijbelboeken in hun
geheel . In de theologische visie die op deze twee teksten is gebaseerd, verkeert de
geloofsgemeenschap tot her einde der tijden in afwachting van haar bruidegom
Christus . Van belang voor deze traditioneel sterk in her christendom verankerde
opvatting is de analogie tussen her huwelijk van man en vrouw en de verhouding

HERSCHRIJVING EN VERSCHRIJVING

van God tot mens . Magda refereert hieraan wanneer ze her tijdens de op verstandelijke gronden getrouwde Scott (die voor her huwelijk heeft gekozen als dekmantel voor zijn homoseksualiteit) en Liliane wijst op hun plicht de band naar
geest en lichaam to voltrekken . Ze doet dat onder (een eerder algemeen inhoudelijk georienteerde dan letterlijke) verwijzing naar her Hooglied : 'Magda deed her
badkamerlicht uit en nam plaats in een stoel voor her raam, waar ze haar vleugels
achter haar spichtige lijf vouwde . Ze liet een lange doodlopende zucht door de
stilte meanderen .
'Daar lig je nu Liliane gebaad en geolied,' klaagde ze, 'daar ligt de heerlijkheid
van je vlees in je doorzichtige niemendalletje een en al zin en bereidwilligheid en
dan moet je merken dat je bruidegom niets van jou en je lichaam wil weten .
Godgeklaagd is her verkeerd pervers .' ' (ML 93)
Ook bier vindt dankzij het groteske van de situatie weer een parodistische
omkering van de oorspronkelijke functie en betekenis van de heilige teksten en
rituelen plaats . Magda meent wat ze zegt, maar haar dictie en pose (in de bruidsjurk van Liliane) doen komisch aan . Bovendien verkeert ze in her gezelschap van
haar broer Leendert en zijn nieuwe minnaar, die samen met Scott een homoseksueel trio vormen . Bijzonder ironisch in dit verband is de toespeling van de verteller op de `Tobiasnacht' (ML 84) . Daarmee wordy verwezen naar de hoofdfiguur
uit her gelijknamige bijbelboek die de eerste drie nachten van zijn huwelijk kuis
wenst to blijven, teneinde een bone geest to kunnen uitdrijven . Teksten uit her bijbelboek komen wel voor in de misliturgie die gebruikt wordt bij de kerkelijke
huwelijksvoltrekking . Via de invlechting van deze intertekst is de situatie op voorhand al aangekondigd als een farce . Magda's optreden, dat dankzij de vermelding
van de vleugels terugwijst naar haar eerste verschijning als de wakende engel bij de
dodenakker, maakt de ambivalentie van leven en dood opnieuw zichtbaar. Terecht
sluit de scene of met de zin : `De bruidsnacht werd van lieverlee een wake .' (ML
95) . Opnieuw heeft her mystieke lichaam zich laten kennen als een nog nauwelijks to reanimeren lijk. Tegelijkertijd loopt de afsluitende zin vooruit op her
'hoogliedje op de dood' (ML 194-195) dat Leendert, in zijn hoedanigheid van lid
van her kunstgilde en seropositieve homoseksueel ook stichter van de 'geheime
dynastie van de dood' (ML 156), aan her einde van de roman laat weerklinken .
Symbolisch in dit verband is de scene waarin her Christusbeeld dat her bruidspaar van Lilianes ouders heeft gekregen wordt onthoofd om her to laten passen in
een daartoe bestemde nis . Met deze handeling wordt de tekst van Kolossenzen
1 :18 verschreven : `En hij is her hoofd des lichaams, namelijk der gemeente .' Her
onthoofde beeld staat voor de gemeenschap in haar ontkerstende staat . De secularisering heeft geleid tot de verbrokkeling van war ooit een organisch en harmonisch geheel was . De personages, Magda als representant van de vrouwelijkheid
voorop, voelen dat ook zo . Vader Gijselhart spreekt over de moederloze en gedesintegreerde familie als een verzameling scherven die verkeerd zijn gelijmd, en
onder stilzwijgende verwijzing naar Keats' `Ode on a Graecian Urn' vergelijkt
Leendert zijn homoseksuele relatie met twee in elkaar passende scherven van een
eeuwige vaas `die van een hemelse balustrade in dit hiernumaals was gevallen .'
(ML 107)
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5 Besluit
In her voorafgaande heb ik aan de hand van een drietal voorbeelden en onder verwijzing naar de theorie van Riffaterre willen laten zien in welke mate de semantische activering van bijbelse interteksten sturend kan werken op de betekenisgeving van literaire teksten. Daarbij werd een bevinding uit eerder onderzoek, ten
aanzien van bijbelse (Goedegebuure 1993) en niet-bijbelse (Hutcheon 1991)
intertextualiteit bevestigd : ontlening doet zich dikwijls voor als parodie, waarbij
de geparodieerde tekst niet alleen wordt ondermijnd, maar ook van een herinterpretatie en dus ook van een nieuwe legitimering wordt voorzien .
Een tweede bevinding, al eerder gedaan in Goedegebuure 1993, werd bevestigd
in de lezing van her gedicht van Jan Kuijper. Het activeren van de bijbelse interteksten heeft niet alleen interpretatieve gevolgen voor de betekenis van de fenotekst . De betekenis waartoe de met intertekst vervlochten tekst uitnodigt, leidt
terug naar de genotekst, die vanuit het perspectief van de genotekst in een ander
licht komt to staan . Terzijde zij opgemerkt dat Kuijpers dertigdelige sonnettenreeks Bijbelplaatsen vooral de gewelddadige kanten van het Oude en Nieuwe
Testament blootlegt; het vampiermotief in Genesis 25 :30 liet dat al zien.
De drie gelezen teksten vertonen ieder voor zich verschillende effecten van het
spel met bijbelse interteksten . Reves de- en hercontextualiserend gebruik dient de
verkondiging van zijn specifieke kijk op de verhouding tussen God en mens .
Kuijper lijkt eerder gefascineerd to zijn in het spel als spel, wat niet wil zeggen dat
de lezer geen vergaande gevolgtrekkingen aan de interpretatie van zijn sonnetten
kan verbinden . Kellendonks roman geeft blijk van een hoge mate van complexiteit door de weliswaar zeer abstracte, maar toch duidelijk doorschemerende thematiek van secularisatie en cultuurcrisis to ondersteunen met een groot aantal subtitle verschrijvingen van bijbelse interteksten .
Zonder enige twijfel zal de lezing van andere literaire teksten, uit her
Nederlandse zo goed als het niet-Nederlandse taalgebied, aanleiding geven tot een
verfijning van de tot nu toe gedane bevindingen ten aanzien van de betekenisgeving in her algemeen en de vormen van hergebruik van bijbelsteksten in her bijzonder.
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Noten
I

Toen Reve in 1962 zijn gedicht schreef, was sinds kort de regel vervallen dat
`u' in alle gevallen met hoofdletter diende to worden geschreven . Her is niet
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geheel uitgesloten dat hij deze regel nog altijd volgde . Om die reden is er
sprake van enige ambiguIteit : `U' kan, maar hoeft niet per se, betrekking to
hebben op de aangesprokene in regel 18, met wie duidelijk God is bedoeld .
Zie Van de Ketterij 1972 .
Een intertekst die zich met betrekking tot her motief van de 'Geslachte en
Verrezen God' nog voordoet is het geheel van voorstellingen aangaande
orientaalse vruchtbaarheids- en oogstgoden (Osiris, Dionysus, Attys,
Mithras en anderen), in wier mythologie telkens sprake is van een gewelddadige dood en een daarop volgende wederopstanding . Hierover uitgebreid:
Frazer 1922 . Van een soortgelijke intertextualiteit is sprake in her werk van
Hugo Claus (vgl. Claes 1984) .
Voor de begrippen type-antitype zie Frye 1981 .
De termen zijn ontleend aan Van Wolde 1990, die van her door Claes aan
Genette ontleende begrippenpaar `architekst' vervangt door 'genotekst' .
Zie Goedegebuure 1993 voor meet voorbeelden .
Ook in Kellendonks verhaal 'Buitenlandse dienst' komt een letterlijk geciteerde en gecursiveerde bijbelaanhaling voor, en wel job 7 :6 .
Ik verwijs bier naar her nawoord in Kellendonk 1988 .
Voor een uitgebreider analyse zie Goedegebuure 1992 .
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Van oog tot oor
De Lancelotcompilatie als `voorleesboek''
W P Gerritsen
De veelomvattende problematiek van oraliteit en verschriftelijking schuift steeds
verder op naar her centrum van de litteratuurgeschiedenis van de Middeleeuwen .
Nadat her onderzoek zich lang gericht had op her voortleven van orale conventies
in de geschreven litteratuur, staat nu ook in de medievistiek de geschiedenis van
her lezen en her geleidelijke ontstaan van een vroege leescultuur in her brandpunt
van de belangstelling . 2 Men tracht vast to stellen wanneer en op welke wijze de
overgang van luisteren naar lezen als gebruikelijke receptiewijze zich heeft toegedragen . Daarbij is duidelijk geworden dat de ontwikkeling aan de universiteiten
anders is verlopen dan die in kloosters en andere religieuze gemeenschappen, terwijl de wereldlijke hoven weer een heel ander beeld to zien geven dan de stedelijke samenlevingen . Externe gegevens over her middeleeuwse litteraire en intellectuele leven zijn schaars ; her zijn de handschriften-zelf die onze vragen naar de
primaire receptiewijze van de erin opgenomen teksten moeten beantwoorden . In
dit artikel gaat her om de primaire receptiewijze van een van de beroemdste werken uit de Middelnederlandse letterkunde, een zeer omvangrijke compositie van
Middelnederlandse Arturromans-in-verzen uit her begin van de veertiende eeuw,
die bekend staat als de Lancelotcompilatie . War kunnen wij to weten komen
omtrent de wijze waarop her eigentijdse publiek kennis heeft genomen van de
inhoud van dit handschrift?
Als uitgangspunt kies ik een passage die voorkomt op folio 108 recto . We
bevinden ons daar in de Perchevael-roman die in de compilatie is ingelast . 3 De
inhoud van her voorafgaande laat zich als volgt samenvatten . Walewein is in contact gekomen met een jonkvrouwe die, zonder dat er van haar of van zijn kant
sprake is van een liefdesrelatie, beslag heeft weten to leggen op zijn hulpvaardigheid . Nadat hij in haar gezelschap per schip een rivier is overgestoken wordt hij
onverhoeds aangevallen door een ridder . Walewein overwint hem en levert hem
over aan de veerman . Als hij zich daarna weer bij de jonkvrouwe voegt, geeft zij
hem to verstaan dat de zojuist overwonnen ridder haar minnaar was . In plaats van
zich to beroemen op zijn overwinning moet Walewein maar eens laten zien dat hij
in staat is tot iets war haar minnaar dikwijls voor haar heeft gedaan . Pas als hij dat
volbrengt, is zij bereid hem de dapperste ridder ter wereld to noemen . Natuurlijk
neemt Walewein deze uitdaging zonder aarzelen aan . De jonkvrouw brengt hem
bij een diepe rivier met steile oevers en zegt dat haar vriend de gewoonte had om
's morgens in alle vroegte aan de overkant van dit water bloemen voor haar to gaan
plukken om een krans to vlechten . Als Walewein nu net zo als eertijds haar minnaar de rivier over weet to steken, zal zij hem de dapperste noemen . 'Maar ik zie
nergens een brug of een doorwaardbare plaats . . .', zegt Walewein verbouwereerd,
`Hoe moet ik aan de overkant komen?' 'Dacht ik her niet?' antwoordt de jonkvrouwe, `Je bent dus bang . Dit is de gevaarlijkste oversteek ter wereld, en wie aan
de overkant wil komen moet geen vrees kennen' . Walewein zwijgt en rijdt naar de
oever. Hij overweegt dat zijn goede paard Gringolet in her verleden meet dan eens
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grote sprongen heeft gemaakt, maar bedenkt ook dat dit her 'vreselijke gewade'
moet zijn, waarover hij dikwijls heeft horen spreken . Dan neemt hij een aanloop
en geeft Gringolet de sporen . Her paard springt, haalt de overkant niet, komt neer
in de rivierbedding, maar weet zich vandaar met een geweldige krachtsinspanning
op de steile oever to werken . Walewein staat nog maar nauwelijks aan de overkant
of er komt een opvallend knappe ridder op hem afrijden, die hem na een beleefde groet vraagt of hij soms weet waar de Kwade Jonkvrouwe en haar gezelschap
zich bevinden . Walewein vertelt hem war er gebeurd is en vervolgt :
Doe si mi hier in derre wijs
Ende seide mi dat haer amijs
Hier ouer dicke to varne plach
Ende hare to haelne op selken dach
Blomen tenen hoede vor waer
Die quadersse loech u daer
Hine ward nie soe cone vor das
Dat hi dorste comen daer is was
Ende die quadersse daer gi met quaemt
Die hare geens dincs en scaemt
Si was min amie wel .i . iaer
Om de lezer een indruk to geven van de wijze waarop de kopiist deze verzen heeft
genoteerd, heb ik mij bij de weergave van deze passage onthouden van editoriale
ingrepen, met uitzondering van de talrijke abbreviaturen, die ik stilzwijgend heb
opgelost, en de aanpassing van de spelling van u/v en i/j aan het modern gebruik .
De kopiist blijkt zich to houden aan een aantal conventies die in de schriftelijke
overlevering van Middelnederlandse verhalende gedichten algemeen gebruikelijk
zijn . Zo plaatst hij elk vers op een nieuwe regel en begint hij het met een hoofdletter. Met interpunctietekens (in deze passage geheel afwezig) is hij zeer spaarzaam : binnen het vets markeert hij soms her einde van een zin of een eenheid van
mededeling door middel van een punt ; aan het verseinde doet hij dat vrijwel
nooit . Onze moderne komma's, puntkomma's, dubbele punten, vraag- en uitroeptekens kent hij niet, aanhalingstekens ter markering van passages in de directe rede evenmin . Het gevolg van deze notatiewijze is dat de moderne lezer - zelfs
als het handschrift van de kopiist geen enkele probleem meer oplevert - steeds
weer moet zoeken naar de plaats waar een zin begint en waar hij eindigt .
Hoe moet men deze stand van zaken interpreteren? Men zou kunnen veronderstellen dat wat ons, twintigste-eeuwse lezers van het handschrift, grote moeite
bezorgt, voor middeleeuwse lezers, die aan deze wijze van tekstpresentatie gewend
waren, weinig problemen heeft opgeleverd. Maar is dit eigenlijk wel waarschijnlijk? Als her om kennis van de taal gaat, zijn middeleeuwse bewoners van de Lage
Landen ons natuurlijk verre de baas . Maar als lezers, als herleiders van visuele
tekens tot een verstaanbare boodschap-in-taal, hebben wij vermoedelijk veel meer
ervaring dan onze middeleeuwse voorouders . In onze cultuur - een typische
schriftcultuur - worden wij van kindsbeen of geconfronteerd met onvoorstelbare
hoeveelheden tekst, in de vorm van kranten, boeken, en opschriften op alle mogelijke en onmogelijke objecten in de ons omringende werkelijkheid . Voor een middeleeuwer moet een boek of een charter iets veel zeldzamers zijn geweest dan een
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pocket of een administratieve mededeling van overheidswege voor ons . Het lijkt
mij daarom beslist niet onaannemelijk dat her lezen van een met de hand geschreven tekst als de Lancelotcompilatie ook voor een eigentijdse, geschoolde lezer een
moeilijk en moeizaam werk is geweest, dat behalve oefening ook lenigheid van
geest en vooral veel geduld vereiste .
Her zou echter volkomen verkeerd zijn, bij het begrip 'lezen' aan onze moderne bellettristische leesgewoonten to denken . Tot voor kort werd veelal aangenomen dat ridderromans, en zeker ridderromans in verzen, primair bedoeld waren
om aan een luisterend publiek to worden voorgelezen . In 1980 heeft Manfred
Giinter Scholz de stelling verdedigd dat deze voorstelling van zaken to eenzijdig
is : blijkens de teksten hielden de dichters, althans die van de Middelhoogduitse
hoofse romans, vaak zowel met een publiek van luisteraars als met individuele
lezers rekening (Scholz 1980) . 4 Recent onderzoek van Dennis Green heeft de
these van de beoogde dubbelreceptie - luisterend en lezend - met een grote hoeveelheid bewijsmateriaal onderbouwd (Green 1994, 169-233) . Hoe het lezen van
een ridderroman echter in de praktijk in zijn werk ging - dat wil zeggen de feitelijke, niet de beoogde receptie - is nog verre van duidelijk . Moeten wij ons voorstellen dat iemand in de eerste helftt van de veertiende eeuw - een edelman bijvoorbeeld - 's avonds her handschrift van de Lancelotcompilatie op schoot nam
om zich bij her haardvuur in de avonturen van de ridders van de Tafelronde to verdiepen? Her lijkt eerder bij de geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha to
passen dan bij een authentieke veertiende-eeuwse lezer . Wellicht moeten wij bij
prive-lectuur in deze periode en bij dit soort teksten toch eerder aan een studieuze, inspanning vergende bezigheid denken dan aan een verstrooiende vrijetijdsbesteding.
Lezen als `eenzaam avontuur' is rond 1300 kennelijk nog Been litterair motief
geworden . Als er in litteraire teksten over her lezen van romans gesproken wordt,
lijkt het steeds to gaan om een activiteit waaraan verschillende personen deelnemen . Ik bespreek kort drie beroemde scenes, die verschillende receptiewijzen in
beeld brengen .
Allereerst het voorlezen in kleine kring . Een charmante illustratie van dit
gebruik wordt geleverd door een passage in de Yvain van Chretien de Troyes, waar
verhaald wordt hoe Yvain en enkele metgezellen worden ontvangen op een kasteel
(Roques 1974, v.5354-64) . Zij treffen hun gastheer in de tuin aan . Op een zijden
kleed ligt hij, steunend op zijn elleboog, to luisteren naar zijn dochter, een meisje
van nog Been zeventien, die een roman voorleest (ne sai de cui, 'ik weet niet over
wie', voegt Chretien toe) . Ook haar moeder heeft zich bij hen gevoegd . Her is
mogelijk dat Chretien in deze idyllische scene de werkelijkheid heeft geidealiseerd,
maar de gang van zaken - een dochter die haar ouders een roman voorleest - moet
voor de tijdgenoten toch herkenbaar zijn geweest .
Beroemder nog is de plaats uit Dantes Inferno waar de schim van Francesca da
Rimini vertelt hoe haar zondige liefde voor haar zwager Paolo is begonnen (Canto
V, v.127-38) . 5 Paolo en zij lazen op een dag ter verstrooiing de roman van
Lancelot. Ze waren alleen en totaal argeloos . Telkens als hun ogen elkaar ontmoetten, bloosden zij . Maar een passage was her die hen deed bezwijken : lezend
over de glimlach op de lippen van de koningin toen zij voor het eerst door
Lancelot gekust werd, kon Paolo zich niet langer bedwingen en drukte haar
bevend een kus op de mond. En die dag, zo voegt Francesca met een veelzeggend
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understatement toe, die dag lazen we niet verder . . . Hier blijkt duidelijk dat her
samen lezen (of moet ik zeggen : her elkaar voorlezen) een erotische lading kon
hebben .
Het voorlezen in de intimiteit van een klein gezelschap moet worden onderscheiden van her reciteren van een roman voor een publiek van enkele tientallen
of meer toehoorders . Ik denk hierbij niet aan her type uitvoering waarbij de voordrager her werk uit her hoofd ten gehore brengt, maar eerder aan een vorm van
publieke lezing, of voorlezing, waarbij specifieke eisen worden gesteld aan de articulatie en de levendigheid en onderhoudendheid van de presentatie . Her is weer
een litteraire tekst die ons een indruk geeft van hoe her daarbij toe kon gaan . De
veertiende-eeuwse dichter en geschiedschrijver Jean Froissart vertelt uitvoerig hoe
hij in de winter van 13881'89 zijn Arturroman Meliador, een dichtwerk van meer
dan 30 .000 verzen, (waarin hij al de lyrische gedichten van zijn vroegere broodbeer, hertog Wenceslas van Brabant, had opgenomen), heeft voorgelezen aan her
hof van Gaston Febus, graaf van bet kleine graafschap Foix aan de noordzijde van
de Pyreneeen . 6 Gaston Febus was een zeer gecultiveerd man : hij schreef een verhandeling over de jacht en was een hartstochtelijk liefhebber van fraai verluchte
boeken. Hij was een van die mensen die pas laat op de avond her toppunt van hun
activiteit bereiken . Zeer laat stond hij op en dan placht hij to werken tot middernacht, waarna er (ik neem aan tot wanhoop van zijn hofhouding) een souper werd
geserveerd dat een uur of twee in beslag nam . Pas na dat souper brak her moment
voor de litteraire verstrooiing aan, die vaak tot vijf uur in de morgen duurde.
Froissart vertelt hoe hij in die winter tien weken lang elke nacht, vaak door weer
en wind, uit zijn logies in her stadje Orthez omhoogklom naar her kasteel om in
de met toortsen verlichte eetzaal van her grafelijke kasteel zijn roman voor to lezen
aan de graaf en zijn hofhouding . ledere nacht las hij een zevental bladen (of bladzijden) . Er werd in stilte geluisterd . Na afloop hield de graaf ervan om met
Froissart to discussieren over de kwaliteiten van zijn werk, en hij deed dit non pas
en son gascon, mais en bon et beau francois. Als hij zich daarna terugtrok om to gaan
slapen, reikte hij meestal zijn gouden beker met een rest wijn aan de dichter .
Na deze uitweiding keer ik terug naar de hierboven geciteerde passage uit de
Perchevael in de Lancelotcompilatie . In een groot deel van her handschrift heeft,
nadat de kopiisten de tekst op her perkament hadden gebracht, een andere scribent her geschrevene met de pen nagelopen om er op duizenden plaatsen veranderingen, expungeringen7 en toevoegingen in aan to brengen . Deze scribent staat
in de litteratuur over de Lancelotcompilatie bekend als `de corrector', een naam
die overigens niet geheel voldoet omdat hij maar op een deel van 's mans activiteiten van toepassing is . 8 Bij een deel van zijn ingrepen gaat het om de verbetering
van fouten - en daarvan krioelt her, want de kopiisten hebben snel en slordig
gewerkt . Zo heeft hij in de eerste regel van de hiervoor geciteerde passage na her
eerste woord een verwijzingsteken in de vorm van twee streepjes geplaatst ; rechts
van her vets herhaalt hij dit om daarachter her door de kopiist overgeslagen woord
zinde toe to voegen . In grote delen van her handschrift moet de legger (her handschrift waaruit de tekst werd overgeschreven) van Vlaamse herkomst zijn geweest .
De corrector heeft typisch Vlaamse dialectvormen, zoals soe voor her vrouwelijk
pronomen si, vaak door Brabantse (of algemeen-Middelnederlandse) equivalenten
vervangen . Over de wijze waarop hij de tekst van de kopiisten heeft veranderd zou
veel to zeggen zijn . Her is vaak fascinerend, een middeleeuwse lezer als tekstcriti-
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cus aan her werk to zien . Omdat hij meestal zoveel mogelijk van de aanwezige grafie intact laat, moeten zijn correcties soms als ingenieuze cryptogrammen worden
ontcijferd.
In her bestek van dit informerende artikel moet ik de tekstverbeterende ingrepen van de corrector echter buiten beschouwing laten . Ik bepaal mij in her volgende tot zijn toevoegingen aan de tekst van de kopiist, toevoegingen die meestal
in de linkermarge zijn aangebracht, maar sours ook midden in het vers . In de geciteerde passage zijn twee van dergelijke marginale toevoegingen to vinden .
Doe zinde si mi hier in derre wijs
Ende seide mi dat haer amijs
Hier ouer dicke to varne plach
Ende hare to haelne op selken dach
Blomen tenen hoede vor waer
ay
Die quadersse loech u daer
want Hine ward nie soe cone vor das
Dat hi dorste comen daer is was
Ende die quadersse daer gi met quaemt
Die hare geens dincs en scaemt
Si was min amie wel i . iaer
Voor her zesde vers heeft de corrector het woordje ay toegevoegd, en voor her
zevende vers plaatste hij de letters wt met een horizontaal streepje boven de w, war
her woord want oplevert . Nu wordt opeens duidelijk dat de betrokken verzen her
begin van een reactie van de mooie ridder vormen . Walewein heeft hem net verteld dat de jonkvrouwe hem verzekerd had dat haar minnaar dikwijls over de rivier
sprong our bloemen voor haar to plukken . De mooie ridder valt hem in de rede
met een verontwaardigde uitroep : Ay, die quadersse loech u daer, Want hine ward
nie soe cone vor das Dat hi dorste comen daer is was' (`Ha! Het valse kreng heeft u
voorgelogen, want die minnaar van haar heeft nooit her lef gehad om hier to
komen waar ik was' (namelijk aan de overzijde van de rivier) . De woorden die de
corrector in de marge heeft toegevoegd, vormen een verduidelijkende uitbreiding
van de tekst, die de lezer helpt de verzen op de juiste manier to intoneren . Hoewel
ook de individuele lezer er zijn voordeel mee zou kunnen doen, Iigt her mijns
inziens voor de hand de toegevoegde woorden to beschouwen als signalen ten
behoeve van de voordracht, met then verstande echter dat zij deel uitmaken van
de tekst, en niet, zoals bijvoorbeeld de regie-aanwijzingen in een toneelstuk, als
`paratekst' terzijde van de hoofdtekst blijven . 9
Deze interpretatie van de marginale toevoegingen heeft consequenties voor de
beoogde receptiewijze van de tekst . Voor ik hierop inga, wil ik eerst nog aandacht
vragen voor enkele andere aspecten van de marginale toevoegingen . Daartoe citeer
ik opnieuw een passage uit de Lancelotcompilatie, ditmaal uit her tekstgedeelte
dat in de vaklitteratuur bekend staat als de Preparation d la Queste . Lancelot is in
gevangenschap geraakt en ten prooi gevallen aan een diepe depressie . De jonkvrouw die hem in zijn kerker van voedsel voorziet, hoort hem klagen en vraagt
hem wie hij is . Hij antwoordt dat hij van jongsaf door her ongeluk achtervolgd is,
en besluit zijn klacht met de woorden '<al>Dus magic wel seggen bloet Dat is
been dongeualliche Lanceloet' . 10

49

W .P . GERRITSEN
50

Den Haag, KB., hs. 129 A 10 (Lancelotcompilatie), F37 verso (gedeelte
b en c, midden) .
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De tekst vervolgt : I i
ende Alse si wiste die waerheit das
Dattie ridder Lanceloet was
Si was blider van desen
13848
Dan enich minsche mochte wesen
want Si hadde horen seggen waerlike
Dar hi was die beste ridder van erderike
ende Doe seide si tot hem here
13852
Die vangnesse moyt u sere
Gi wart gerne uut mochti
joncfrouwe Her en es gene dinc seide hi
Ic ne daedse gerne sonder waen
13856
Op dat icker bi mochte ontgaen
ende
Si seide is sal u verlossen al
Wildi doen dat is u bidden sal
ende
Hi seide segt uwen wille dan
13860
Hebbics macht is saelt vangen an
ende
Die joncfrouwe seide is bidde u
Here dat gi na mi hort nu
here
Van Sorestan die coninginne
13864
Heeft mi lange gehouden hier inne
De functie van her voor vers 13 .849 toegevoegde woord want is dezelfde als die
van her marginale want in het antwoord van de mooie ridder in mijn eerste voorbeeld : her helpt de lezer her vers to intoneren als een verklaring van de voorafgaande mededeling .
Bij de overgang van vers 13 .853 naar 13 .854 dreigde een hinderlijke verlezing,
doordat op her eerste gezicht niet duidelijk was waar de dialoog verspringt . Door
in de marge voor vers 13 .854 her woord joncfrouwe toe to voegen, heeft de corrector op doeltreffende wijze duidelijk gemaakt dat Lancelot zich hier tot de jonkvrouwe richt . Met Gi wartgerne uut, mochti ('u zou graag (hier)uit zijn, als u zou
kunnen') toont zij begrip voor zijn verlangen naar de vrijheid, waarop hij antwoordt: 'Jonkvrouwe, er is niets dat ik niet graag zou doen als ik daardoor maar
zou kunnen ontsnappen' .
Voorkoming van een dreigende verlezing kan ook her motief zijn achter de toevoeging van herevoor vers 13 .863 . Belangrijker nog lijkt mij de impuls tot her kiezen van de juiste intonatie die van dit woord uitgaat . Op haar smeekbede om
gehoor in de verzen 13 .861-62 volgt nu, ingeleid met een herhaald en dwingend
'Heer!', her verhaal van haar eigen beklagenswaardige situatie . Toevoegingen als
joncfrouwe en here zijn veeleer functioneel als verlevendiging van een voordracht
dan als leesinstructie in een situatie van individuele lectuur .
Op honderden plaatsen in de codex heeft de corrector een tekentje in de marge
geplaatst dat eruitziet als een z met een horizontale streep door de schuine balk .
Dit is een symbool voor her woord ende. In de geciteerde verzen komt dit teken
niet minder dan vijf maal voor, steeds aan her begin van een volzin . In her eerste
vers van de passage (13 .845) zou de reden voor de toevoeging weer gezocht kunnen worden in een streven, verlezing zoveel mogelijk to voorkomen . Doordat ende
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is toegevoegd, wordt de mogelijkheid dat vets 13 .845 een uitloop van de voorafgaande zin zou vormen, uitgesloten . Deze verklaring gaat echter in de overige vier
gevallen niet op . Hier gaat her steeds om een in syntactisch opzicht zeer doorzichtige inquit-formule, die een passage in de directe rede inleidt . Gevaar voor verlezing was hier afwezig .
Her is niet moeilijk in to zien, dat dit marginale ende een structurende functie
heeft . Her koppelt eenheden van mededeling aaneen, die hier telkens bestaan uit
een inquit-formule, gevolgd door een stukje directe rede, maar die in een meer
narratieve context ook onderdelen, paragrafen, van een verhaal markeren . Dit is
niet her gewone voegwoord dat in geschreven taal twee zinnen of zinsdelen verbindt . Her lijkt meer op her 'connectieve' en waarmee wij in de dagelijkse
omgangstaal de zinnen van een verslag aaneenrijgen . 12 Men zou hetzelfde ook met
een analogie kunnen verduidelijken : dit ende heeft een functie die vergelijkbaar is
met de alinea in onze moderne teksten - met dit verschil dat her bier niet om een
visueel, maar om een hoorbaar signaal gaat .
Overziet men de ingrepen van de corrector, dan is de conclusie mijns inziens
onontkoombaar dat hij de door de kopiisten geschreven tekst niet bewerkt heeft
om de lectuur ervan to veraangenamen of to vergemakkelijken, maar wel degelijk
met her oog op de voordracht, dat wil zeggen : opdat het handschrift zou kunnen
functioneren als voorleesboek . Deze formulering laat in beginsel de mogelijkheid
open dat hij de tekst ten behoeve van een of meer andere voorlezers dan hijzelf
zou hebben bewerkt. Een analyse van de activiteit van de corrector in her gehele
handschrift wijst echter uit dat dit laatste zeer onwaarschijnlijk moet heten . De
corrector past zijn systeem van marginale steunverlening ten behoeve van de voordracht, een systeem dat nergens anders dan in dit handschrift is aangetroffen, op
een zo onregelmatige en inconsequente wijze toe, dat het moeilijk voorstelbaar is
dat hij daarbij iets anders dan zijn strikt persoonlijk gebruik op her oog heeft
gehad .
Een belangrijke uitkomst van her recente codicologiscghe onderzoek van her
handschrift, dat door Jan Willem Klein is uitgevoerd, is dat de codex in fasen tot
stand is gekomen (Klein 1990, 526-39) . 13 Niidat de corrector een groot deel van
de tekst bewerkt had, zijn nog zes andere romans in de compilatie opgenomen,
die niet van correcties en aanwijzingen ten behoeve van de voordracht zijn voorzien . Dit impliceert onder meer dat de kopiisten en de corrector tijdgenoten zijn
geweest. Deze conclusie roept tenminste drie intrigerende vragen op . Ten eerste:
waarom zijn de ingevoegde romans (met uitzondering van de Perchevaei) niet door
de corrector bewerkt? Vervolgens : hoe valt to verklaren dat de corrector zijn activiteit, die overigens gaandeweg minder intensief lijkt to worden, aan her eind van
E230, halverwege Arturs doet, de laatste roman in de codex, heeft gestaakt? En
tenslotte, war vermoedelijk de lastigste vraag is : war maakte her in de ogen van de
corrector nodig of wenselijk, de drie hoofddelen van de cyclus, en de Perchevael,
op deze wijze to bewerken? Was er wellicht iets in de vormgeving, de poetische
stijl van deze werken dat ze naar zijn mening minder geschikt maakte om a vue to
worden voorgelezen?
Ter afsluiting wil ik een laatste vraag opwerpen en, zij her onder alle voorbehoud, ook trachten to beantwoorden . We is de man die grote delen van her handschrift heeft bewerkt om er zelf uit voor to lezen ; wie is de corrector?
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Wij weten al sinds lang wie de eerste bezitter van her handschrift is geweest .
Dat was de Brabantse dichter en kroniekschrijver Lodewijk van Velthem . Op her
laatste blad van her handschrift heeft de kopiist die wij B noemen en die de leiding heeft gehad bij her schrijfwerk, de volgende eigendomsnotitie geschreven :
Hier indet boec van lancelote dat heren lodewijcs es van velthem . De activiteit van de
corrector moet zich dus hebben afgespeeld toen de codex in her bezit was van
Lodewijk van Velthem . Is Lodewijk van Velthem dan misschien zelf de corrector
geweest, zoals Maartje Draak en Hellinga al in 1954 hebben verondersteldj 14 Her
weinige war wij aan `circumstantial evidence' bezitten, verzet zich niet tegen deze
mogelijkheid . Wij weten dat Velthem op 14 augustus 1316 de eerste zes boeken
van de zogenaamde Vijfde partie van de Spiegel historiaeL zijn vervolg op
Maerlants grote wereldgeschiedenis, voltooide . Hij solliciteerde op dat moment
naar de gunst van een nieuwe mecenas, heer Gerard van Voorne, de burggraaf van
Zeeland . Aan her einde van zijn zevende boek geeft hij to kennen dat hij gaarne
als page aan her Voornse hof verbonden zou willen worden, en als hij kort daarna
her achtste en laatste boek voltooid heeft, draagt hij de hele Vijfde partie aan
Gerard van Voorne op, een sterke aanwijzing dat zijn sollicitatie succesvol is
geweest . In 1326 voltooit Velthem, vermoedelijk op Voorne, zijn Merlijn-continuatie, opnieuw een voortzetting van een werk van Maerlant .
Heeft Velthem in de jaren rond 1320 in de burchtzaal van Gerard van Voorne
uit de Lancelotcompilatie voorgelezen, net zoals, een zeventig jaar later, Jean
Froissart in de burchtzaal van Gaston Febus zijn Arturoman Meliador zou voorlezen? Voor zover ik nu kan zien, lijkt dit inderdaad aannemelijk, al moet ik meteen
toevoegen dat hiermee natuurlijk nog fang geen bewijs is geleverd . Maar war de
uitkomsten van her onderzoek naar Velthems bemoeienissen met her handschrift
ook mogen zijn, de Lancelotcompilatie als `voorleesboek', als handexemplaar van
een middeleeuwse voordrachtskunstenaar, blijft een hoogst bijzonder stuk, dat bij
mijn weten nergens in de Europese litteratuur van de Middeleeuwen een parallel
vindt .
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Noten
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Dit is de omgewerkte tekst van een college dat ik op 24 oktober 1992 to
Brussel heb gegeven bij de openingszitting van de Interuniversitaire Derde
Cyclus Nederlandse Letterkunde van de Middeleeuwen . Bij de omwerking
heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de resultaten van een werkcollege
onder de titel `Lancelot: voor luisteraars of lezers?' dat ik in de maanden september-december 1993 samen met Frank Brandsma heb gegeven .
Een uitstekende inleiding tot deze problematiek biedt Green 1994 ; litteratuur over de geschiedenis van her lezen is to vinden in Gerritsen 1994 .
In Jonckbloet 1846-1849, dl .I, p.268, v.40025-35 . Een nieuwe editie van de
Perchevael wordt met gebruikmaking van her door Prof.dr. A .M.E . Draak
nagelaten materiaal voorbereid door Soetje Oppenhuis de Jong .
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Zie de kritische bespreking van Scholz' boek door Herman Pleij (Pleij
1987) .
Zie de boeiende bespreking van deze plaats in Carruthers 1990, 185-88 .
Froissart beschrijft zijn optreden aan her hof van Gaston Febus in her derde
boek van zijn Chroniques. De betrokken passage is her gemakkelijkst to raadplegen in Diverres 1953, 65-68. Aanvullende informatie is to vinden in
Froisarts Dit dou florin, v.293-389 ; zie Fourrier 1979, 184-86 . Ik dank deze
verwijzingen aan Erwin Mantingh .
Expungering is her middeleeuwse equivalent van ons doorstrepen : onder
elke letter wordt een puntje geplaatst om aan to duiden dat deze letter dient
vervallen .
Op her belang van deze fascinerende figuur is voor her eerst gewezen door
Maartje Draak, in haar 'Voorlopige beschrijving van het Haagse Lancelothandschrift in samenwerking met Prof.Dr. WGs . Hellinga' in de bijlage
(p .32-46) van Draak 1954 . De corrector komt ter sprake op p .43-44 . Zie
verder Gerritsen 1976, 39-59 (her onderhavige artikel laat zien dat ik de
activiteiten van de corrector inmiddels op een aantal punten anders interpreteer dan indertijd) .
Uit de formulering op p .43 van Draak 1954 leid ik of dat Maartje Draak van
mening was dat de toegevoegde woorden niet werden uitgesproken . In
Gerritsen 1976 heb ik in de kwestie in her midden gelaten, al wekt de term
`indications' de suggestie dat de toegevoegde woorden als signalen fungeerden (en dus niet werden uitgesproken) . In een recente publikatie, Klein
1995, 27, trekt Jan Willem Klein in twijfel dat 'her verduidelijken van een
ondoorzichtige grammaticale structuur typerend voor een voordracht/voorleessituatie' zou zijn ; 'Ook in een zelfleessituatie in zo'n verduidelijking handig' . Dit laatste mag waar zijn, maar her verklaart niet waarom ook in een
overigens 'doorzichtige' grammaticale context woorden als joncfrouwe en
here in de marge worden toegevoegd .
Her element al in <al>Dus is een toevoeging van de corrector, waarvan de
precieze functie nog onduidelijk is . In her tweede vets heeft de corrector
dongeuallichste veranderd in dongeualliche. Vergelijk de editie van deze passage in Brandsma 1992, 399, v.13843-44 .
Bij de weergave van deze passage naar her handschrift heb ik de abbreviaturen opgelost; de spelling van u/v en i/j is aan her moderne gebruik aangepast ;
eigennamen zijn van een hoofdletter voorzien, maar met opzet is geen
moderne interpunctie toegevoegd . Twee correcties, die voor dit deel van
mijn betoog niet ter zake doen, heb ik stilzwijgend overgenomen : in 13 .850
heeft de corrector na beste door middel van verwijstekens her woord ridder
ingevoegd; in 13 .852 had de kopiist moyt v niet sere geschreven ; de corrector heeft niet geexpungeerd . Vergelijk Brandsma 1992, 399-400, v.1384564.
Er is een groep onderzoekers rond de Amerikaans linguist Wallace Chafe,
die als Binds jaren studie maakt van speech, `spraak, als een verschijnsel dat
in allerlei opzichten afwijkt van her gestileerde, vrijwel altijd aan teksten ontleende taalgebruik dat her onderzoeksobject van verreweg de meeste taalkundigen vormt . Een van de verschijnselen waaraan Chafe en zijn school
aandacht besteden is her aaneenschakelen, in natuurlijk mondeling taal-
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gebruik, van `intonation units' door middel van `connectives' als and, but en
or. Her lijkt mij aannemelijk dat de schakelfunctie van her marginale ende
van de corrector hiermee verwantschap vertoont . Zie Gerritsen 1992, 7281
Een uitvoerige codicologische beschrijving van het handschrift van de
Lancelotcompilatie zal verschijnen in Lanceloet, De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie, Pars 1
(vs .1-5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment), Uitgegeven door Bart Besamusca en Ada Postma, met een verantwoording van
de editie door W P Gerritsen en een beschrijving van de handschriften door
Jan Willem Klein, Middelnederlandse Lancelotromans IV (te verschijnen) .
Zie Draak 1954, 43 : 'Wij molten dan misschien aannemen dat hij
[Velthem] de codex liet maken om er, als "spreker", voordrachten uit to houden' .
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Holland en de Hollanders in de zeventiendeeeuwse beeldvorming*
Marijke Meijer Drees
Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan
H. Marsman
Denkend aan Holland
zie ik waardepapieren
snel door begerige
vingers gaan
G . Komrij

Holland-waterland, Hollanders geldzuchtig : het zijn twee overbekende stereotyperingen van de clichémarkt waar Holland, meestal geïdentificeerd met heel
Nederland, te kijk staat . Die markt krijgt frequent bezoek van binnen- en buitenlandse publicisten . In studies, essays, reisverslagen, kranteberichten of satirisch getoonzette impressies laten zij de thuisblijvers van de gekochte waar
proeven.' En of de consument nu instemmend zal knikken, geamuseerd zal
zijn, of juist ontnuchterd, altijd zal hij het gebodene wel in ruime mate herkennen : zo denkt en praat men nu eenmaal over Holland en over de
Hollandse mores, of wat daar nog voor door kan gaan .
Zulke clichés bestonden in de zeventiende eeuw al . In deze bijdrage wil ik
laten zien waar ze vandaan kwamen en waartoe ze konden dienen . Ik begin
met een aantal illustratieve citaten .
In de publieke opinie van de zeventiende eeuw had het gewest Holland veel
weg van een moeras . Buitenlanders constateren het, Hollanders zelf net zo
goed. Volgens Boxhorns Toneel [ ..] van Hollandt (1634) is 'D'aerde des
Landts [.. .] meestendeel altijdt nat / vochtigh / ende Maraschachtigh'
(Boxhorn 1634, 28) . 'Hollandt [. . .] is meestendeels Broeklandt [moerassig
land]', zegt Johannes de Laet onder verwijzing naar Hadrianus Junius' Batavia
uit 1588 (De Laet 1652, 61) . Nog stelliger klinkt het in een uit het Engels vertaald pamflet van 1658: `Men vindt nergens in de geheele Werelt alsulcken
platten Morasch / gelijk als dat Landt is' (Oprechte beschrijvingh, 3) . Die moerassigheid zou het zelfs zijn naam bezorgd hebben : 'laegh, sacht, hol, venigh,
en vol moerassen' als het van oudsher al geweest was, moest het wel `hol landt'
gaan heten, meldt het pamflet Den historischen Hollander (Ridderus 1674, 5) .
Naamsverklaringen als deze werden sinds de zestiende eeuw verkondigd
(Kampinga 1917, 100) .
Met name buitenlanders verwonderden zich erover dat een zo waterrijk
gebied drijvende bleef. Zo meldt de Beschrijvinghe van alle de Neder-landen

58

MARIJKE MEIJER DREES

van de Italiaanse diplomaat Guicciardini : 'Maer hoe wel her vreemdt ende
schier onmoghelijck schijnt / dat een soo grooten landt ghefondeert soude
wesen op her water : nochtans siet men openbaerlijck / dat een groot deel der
aerden [ ...] gheen ander fondament en heeft dan her water' (Guicciardini
1612, 192) . Wie Holland bezocht, kon met eigen ogen gaan zien hoe de aarde
er wonderbaarlijk stand hield tegen her water . Voor Britse reizigers waren ingepolderde meren, zoals de Beemster (1612) met zijn vette weiden, een toeristische attractie (Van Strien 1993, 73, 144, 146) . letwat onvast voelden vreemdelingen zich wel op Hollands' drijvende bodem . Her is 'une terre molle,
marecageuse, qui tremble en beaucoup d'endroits, comme si elle n'avait pour
fondament que l'inconstance et l'instabilite des eaux' schrijft een Franse reiziger in 1653 (Murris 1925, 30) . En zelfs een Fransman die hier voor langere
tijd verbleef, de in Leiden woonachtige Jean de Parival, signaleert : 'le naturel
de ce Pals est tel, qu'en plusieurs Endroits la terre tremble comme si elle nageoit sur 1'eau' . Hij vindt her ook heel waarschijnlijk dat `la Hollande tire son
Etimologie de la propriete de la terre, qui est creuse [hol]' (Parival 1651, 2) .
Overstromingen waren een regelmatig voorkomend ongemak . Boxhorn
deelt gelaten mee dat jaarlijks ongeveer halverwege de herfst de weilanden
onder water 'swemmen' en dat door de vele regenval en het onstuimige weer
ook her omliggende land onderloopt (Boxhorn 1634, 28) . Een algemeen
erkende dreiging vormde de Haarlemmermeer, die bij elke nieuwe storm het
omringende land verder aanvrat. Omstreeks 1640 kwamen er plannen tot
bedijking en droogmaking . Vondel was ervan op de hoogte en in 1641 werd
zijn gedicht Aen den leeuw van Hollant' afgedrukt op een kaart van de
Haarlemmermeer die deel uitmaakte van her 'provisioneel concept en ontwerp
ende voorslach dienende tot de bedyckinge van de groote water meeren' . De
dichter betoogt dat hoewel de 'lant Leeuw' op zee dapper in de weer is met her
verjagen van uitheemse vijanden, zijn strijd 'ydel' is . Immers, van binnenuit
wordt hij verteerd door 'dees Wreede Water Wolff' . De leeuw dient derhalve
de officiele instanties aan to roepen opdat deze de belager `met een Dyck' kunnen laten insluiten en her meer tot weidegrond droogmalen . Wanneer her
zover is, voorspelt Vondel, zal de zieke zich kunnen laven 'aen d'uiers van de
Koeien' en zijn gezondheid terugkrijgen (Vondel 1930, dl . 4, 296, 297) .
Hollanders kregen talenten en eigenschappen toegeschreven die rechtstreeks verband hielden met hun natte omgeving. Hun drankzucht bijvoorbeeld . Die kwam naar men dacht voort uit de kou en de vochtigheid van her
Hollandse klimaat en was een ondeugd die zowel door buitenlanders werd
opgemerkt als door Hollanders zelf.2 Een andere tekortkoming, die evenzeer
met hun leef dimaat samenhing, was een gebrekkig ontwikkeld denkvermogen, zich uitend in botheid, plompheid of boersheid . Her waren vooral buitenlandse reizigers en ook, rond 1600, immigranten uit Brabant en
Vlaanderen, die hierop wezen ; Hollanders zelf benadrukten juist dat ze wel
degelijk verstandig waren en kenden de hun toegeschreven botheid liever positieve betekenissen toe als eenvoud en oprechtheid (b .v. Ridderus 1674, 8 ;
Briels 1985 voor vele vroegere voorbeelden) .
Als een van de pluspunten gold hun vertrouwdheid met en beheersing van
het water (vgl . Gelderblom 1993) . Reeds de voorouders der Hollanders, de
Batavieren, zijn 'bekent geweest voor wonderlijcke swemmers', wordt
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refererend aan Tacitus en Hadrianus Junius' Batavia opgemerkt in Den historischen Hollander (Ridderus 1674, 2) . Ervaren dijkenbouwers waren het ook .
Al sinds de oudste tijden hadden Hollanders hun land bedijkt, betoogde Janus
Dousa in 1599 (Kampinga 1917, 202) en Hugo de Groot beaamde Dousa's
standpunt in zijn van 1602 daterende Parallelon (De Groot 1801-1803, dl . 3,
8) . Boxhorn lijkt zich hier bij aan to sluiten wanneer hij vertelt dat reeds `in
her jaar 1180 Dijcken ghemaeckt zijn gheweest van de Hollanders' (Boxhorn
1634, 29) . Zo ook Parival, die trouwens aangeeft Boxhorn geraadpleegd to
hebben: 'Les habitants ont este tousiours fort industrieux a faire des levees
qu'ils appellent digues' (Parival 1651, 7) . In reisbeschrijvingen duikt meermalen eenzelfde gedichtje over dijkenbouwende Hollanders op . De Engelse versie luidt : 3
Gods made their land, the Hollanders their shore ;
That was a mighty work, but this was more .
Gods in their work no obstacle did find ;
Gainst Hollanders both Sea and Land combined ;
And Nature too . In this then lay the odds,
They made their dikes, in spite of all the Gods .

De Groot, aan wie de Staten van Holland in 1601 de opdracht hadden gegeven `de Historien en saeken van de beroerte deeser landen' to beschrijven, heeft
de Hollanders herhaaldelijk als uitstekende bedwingers van de zee afgeschilderd . Beter nog dan de Britten, de Spanjaarden en andere zeevarende naties,
trotseren zij de golven om in voorheen onbekende oorden door to dringen ;
hun kennis van vreemde wateren evenaart die van de vaderlandse en her zijn
uitstekende scheepsbouwers . Onder Alva ontvluchtten de burgers de hitte des
oorlogs op zee ; de vloot was de staat en ieder schip een drijvende stad op de
golven . Zo lyrisch staat het in De Groots jeugdwerk Parallelon, her hoofdstuk
over het zeewezen (De Groot, dl . 2, 125-142) . In het later geschreven De lure
praedae (ca . 1605) zegt hij dat Hollanders als her ware voor de zee geboren
zijn en dat ze, levend in een noordelijk klimaat en overal door water omringd,
meer vertrouwd zijn met de zee dan met het vaste land (De Groot 1934, 155,
316) . Zelfs de aloude, want bij de Bataven al manifeste, vrijheidsliefde der
Hollanders, tot uitdrukking komend in de republikeinse staatsvorm, is volgens De Groot rechtstreeks voortgevloeid uit de ligging van Holland aan zee,
getuige zijn Tractaet van de oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche
Republique (1610) : `De ghenen die neerstelick in-gesien hebben de verscheyde natuyren ender manieren van Natien, hebben aenghemerckt dat de volcken, leggende aen her Noorden, ende insonderheydt naest de Zee-kust, onder
de welcke wy zijn, afkeerigh zijn van 't absoluyt gebiedt van een alleen [dus
een monarchic, mmd], ende meerder lust hebben in hare vryheydt' (De
Groot/Molewijk 1988, 89).
In de beeldvorming van Holland en zijn inwoners vormde de waterrijke Jigging van dit gewest dus een verbindend thema . Eigenschappen van `de'
Hollanders, zoals de zogenoemde botheid, werden afgeleid uit de aard van hun
omgeving . De vraag is hoe men hierbij kwam .
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De kimaattheorie
Het complex van opvattingen dat destijds in en buiten de Republiek bepalend
is geweest voor de beeldvorming van landen en volken heeft de hedendaagse
benaming 'klimaattheorie' gekregen (Zacharasiewicz 1977) . 4 Volgens deze
theorie bestond er een causale relatie tussen omgevingsfactoren binnen een
bepaald gebied - ligging, bodem- en luchtgesteldheid - en fysieke en mentale
eigenschappen van de inwoners . Deze denkwijze ging terug op her werk van
twee antieke medici, Hippocrates en Galenus . De eerste gaf een schematische
onderverdeling van de wereld in grote zones of streken en deelt de groepen
bewoners van de verschillende zones in op grond van atmosferisch-fysische
kenmerken . Zijn zeer globale schema is door Galenus gespecificeerd tot een
regionaler model waarin ook niet-zonebepaalde factoren ingecalculeerd werden, zoals de humeurenleer en de invloed van voedings- en ademhalingsprocessen. Beide artsen dachten etnocentrisch : in de gunstigste, gematigde zone
leefde hun eigen natie en in de noordelijke, koude en zuidelijke, warme zones
leefden 'barbaren' . Noorderlingen kregen, veelal in contrast met hun zuidelijke tegenpolen, naast positieve kenmerken als moed, vrijheidszin en ambachtelijke talenten ook negatieve als domheid, wreedheid en drankzucht toegeschreven . In fysiek opzicht onderscheidden ze zich onder meer door een forse
lichaamsbouw, een lichte huid en blond, sluik haar . Zulke uiterlijkheden verdienden net zo goed aandacht, want zij weerspiegelden mentale eigenschappen - dit conform de 'wetenschap' van de fysionomie, waaraan Hippocrates
en Galenus eveneens hebben bijgedragen (Evans 1969, 19, 20) . Klimatologische opvattingen vonden ingang op allerlei niet-medische terreinen als
staatsleer, bouwkunde en dichtkunst (Zacharasiewicz 1977, 17 e.v.) .
De belangstelling voor de klimaattheorie herleefde bij zestiende-eeuwse
humanisten . Medici onder hen werkten de theorie verder uit . Zo integreerde
de Spaanse arts Juan Huarte zijn denkbeelden over de verdeling van menselijke talenten in het model van Galenus . Zijn Examen de ingenios para las sciencias (1575) werd in de jaren tachtig en negentig van de zestiende eeuw in her
Frans, Italiaans en Engels vertaald (hier to lande kwam her in 1659 in een
Nederlandse vertaling uit, opgedragen aan een Amsterdamse burgemeester) .
Voorts paste men de antieke schema's op de eigentijdse naties toe, daarbij niet
zelden de rekbaarheid van de klimaattheorie beproevend om de eigen natie in
een zo gunstig mogelijk licht to plaatsen . De Zeeuw Levinus Lemnius bijvoorbeeld, eveneens medicus, gaf een typologie van alle westerse naties . De
noordelijke volken die tot de 'Germani' behoorden, heetten bij hem volhardend, bedachtzaam en trouw, maar in intellectueel opzicht waren ze weinig
scherpzinnig en levendig . De 'Germani' onderscheidde hij in 'Batavi',
'Zelandi', 'Flandri' en 'Brabanti', die meer specifieke kenmerken kregen .
Zeeuwen waren volgens hem, vanwege hun hogere lichaamstemperatuur,
intelligenter dan Bataven (war hun bij her handeldrijven goed van pas kwam),
terwijl Brabanders en Vlamingen, die in een gezondere lucht leefden en wier
omgeving meer bescherming tegen de slechte noordelijke weersomstandigheden hood, vriendelijker en minder lomp van aard waren dan zowel Bataven als
Zeeuwen (Zacharasiewicz 1977, 45-53) .
Andere humanisten dan medici waren eveneens vertrouwd met de klimaat-
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theorie en de erop gebaseerde nationaliteitenschema's (vgl . Stanzel 1987) .
Daarvan getuigen bijvoorbeeld de in her Latijn geschreven reisadviezen voor
welgestelde jongelieden, die vanaf ca . 1575 gingen verschijnen en opgesteld
werden door moralisten als Joseph Hall en Justus Lipsius . Beiden worden in
de zeventiende eeuw nog geciteerd in een vergelijkbare Nederlandstalige
'Reys-lesse' van Jacob Cats (Cats 1700, 552, 553) . Een poeticale getuigenis
biedt het caput 'Natio sive gens' in boek 3 van J .C. Scaligers Poetices libri septem (1561) . Dit bevat een hele reeks klimatologisch geijkte epitheta voor
onder meet Aziaten, Afrikanen, Europeanen, Germanen, Schotten, Engelsen,
Italianen, Fransen en Spanjaarden . Deze lijst met `Nationum diversi mores' is
onderdeel van de decorumvoorschriften (Scaliger 1964, 102) . In een
Nederlandstalige poetica uit de zeventiende eeuw, Der poeten lustprieel of
dichtkonst (1649) van Lambert van den Bosch, is onder verwijzing naar
Scaliger een gepopulariseerde parafrase opgenomen (Van den Bosch 1649, 3133) .
Voor de Hollandse beeldvorming in de zeventiende eeuw kan het belang
van de klimaattheorie moeilijk overschat worden .
Hierna wil ik dieper ingaan op twee werken waarin expliciet blijk wordt gegeven van bekendheid met de klimaattheorie . Het eerste is het hierboven al vermelde jeugdwerk van Hugo de Groot, Parallelon (1602), het tweede De schat
der gesontheyt van Johan van Beverwijck (eerste druk 1636) .
De Groots geschrift kan model staan voor de manier waarop men sinds de
late zestiende eeuw de rekbaarheid van de klimaattheorie beproefde ter versterking van het Hollandse zelfbeeld . De Bataven (het `Hollandsche yolk'),
wier eigenschappen en talenten hij met die van de Atheners en de Romeinen
vergelijkt, worden zo gunstig mogelijk afgeschilderd . Nu bleef Parallelon in de
zeventiende eeuw onuitgegeven, zodat we ons moeilijk een voorstelling kunnen maken van de invloed die her buiten De Groots vriendenkring gehad
heeft. Maar zijn wel gepubliceerde, vertaalde en meermalen herdrukte Liber de
antiquitate reipublicae Batavicae (1610), dat toegespitst is op her politieke verleden van de Hollanders, berust op vergelijkbare klimatologische denkbeelden . Voor een demonstratie leent dit werk zich evenwel onvoldoende, aangezien De Groot volstaat met een vage verwijzing naar `de ghenen die neerstelick
in-gesien hebben de verscheyde natuyren ende manieren van Natien' (zie her
eerder geciteerde uit De Groot/Molewijk 1988) .
De Schat der gesontheyt is een meermalen herdrukt deel uit de populaire
medische `vraagbaak van de Dordtse arts Johan van Beverwijck (Van Gemert
1992) . Her laat zien dat de klimaattheorie de basis vormde van de toenmalige
gezondheidsleer en dat binnen dat kader hoofdzakelijk aan `loci classici' vastgehouden werd. Maar ook Van Beverwijck permitteert zich op zeker moment
een corrigerende excursus ten bate van her Hollandse zelfbeeld .
Klimatologische opvattingen in De Groots Parallelon
Bij het vergelijken van `de Zeden der Volkeren' rijst, aldus De Groot in her eerste hoofdstuk, de vraag `of de aart van bodem en luchtstreek invloed op dezelven hebbe : iets, waaraan de meesten alles, ik althans oneindig veel toeschrijve'
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(De Groot, dl . 1, 22) . Minstens zoveel waarde hecht hij aan de 'Weetenschap'
die de Grieken al met 'Physionomiekunde' aanduidden . Dit is `de kunst, die
verschillende zeden en aangeboren eigenschappen der menschen uit den aart
van aangezicht en trekken, en uit de vorm van 't gantsche lichaam leert
opmaaken' (23, 24) . Zo hebben `de Hollanders eene rechte gestalte' en `bier
uit besluit men reden tot moed' ; voorts : 'eene onvervalschte couleur, uit wit
en rood gemengeld, die zoo wel her teken is van trouw en schranderheid' .
Kortom : `in de geheele gedaante van her aangezicht bespeurt men iets uitneemend edels, gelijk het ene vrije Natie betaamt' (24) . Let men tot slot nog op
de ligging van hun land, dan blijkt dat `de buurt der zee' hen 'schrander en
opmerkzaam' heeft gemaakt, maar her is niet zo dat `de gelegenheid van winst
to doen' her einde heeft betekend van 'onze algemeen vermaarde goede trouw' .
Nee, 'onze eenvoudigheid [is] met schranderheid [ . .] gepaard gegaan' (26, 27) .
Verwijzingen naar o .a . Aristoteles en Tacitus staven deze prijzenswaardigheden .
Welke 'Zeden' worden vergeleken? De Groot geeft in de 'korte inhoud' een
heldere, op de klassieke ethica gefundeerde systematiek vergezeld van voorproefjes van de gunstige uitkomsten die de vergelijkingen zullen opleveren (515) . Her betreft zeden die met de menselijke wil van doen hebben, en die
welke uit het verstand voortkomen. Tot de eerste categoric behoren de moed
en alles war daarmee samenhangt, zoals grootmoedigheid, vrees en woestheid .
Voorts een groepje zeden dat onder `rechtvaardigheid' valt : trouw, eerzucht en
weldadigheid . En ten slotte : 'het temperen onzer hartstochten en begeerlijkheden omtrent den wellust, de overdaad, de weelde en her spel enz .' Bij de
behandeling van deze categoric zeden zal onder meer aangetoond worden Vat
de Batavieren niet woester waren dan de Atheniensers en de Romeinen' en dat
een ondeugd als 'dronkenschap' door zowel Atheners en Romeinen als 'wel eer'
door Germanen en Batavieren 'bemind' werd, maar 'nu [...] minder dan to
vooren' . De verstandelijk gefundeerde zeden 'toonen zich in het handelen, uitvoeren, of weeten' . Onder het eerste vallen bedachtzaamheid ('beleid'), krijgstucht en 'ook her Zeeweezen' ; onder uitvoeren zal her gaan om `de handwerken der Hollanderen' en onder 'het weeten' om allerlei takken van geleerdheid,
de taal en de godsdienst . War die bedachtzaamheid aangaat, ook aan de
Batavieren, 'zelfs weleer toen zij Barbaaren genoemd werden', kan deze worden toegekend. In krijgstucht 'munten wij [. . .] uit' en eertijds waren `wij [. . .]
vermaard door onze ruiterij, en derzelver zwemkunst' . Over de 'handwerken
der Hollanderen' zullen 'veel verwonderenswaardige dingen' vermeld worden .
Inzake 'her weeten' zal aangetoond worden dat `wij met meerder recht' op
roem kunnen buigen dan de Atheners en de Romeinen .
Zo legt De Groot in een stevige basis voor zijn verdere uitwerkingen van de
zedenvergelijking. Ongunstige eigenschappen als de drankzucht die een noordelijke natie als de Bataafse verweten kon worden, relativeert hij, gunstige krijgen volop nadruk . Die tactiek blijft hij volgen, eer bewijzend aan zijn voorgangers Hadrianus Junius en vader en zoon Dousa (Haitsma Mulier 1985, 55)
en vindingrijk manipulerend met klassieke bronnen, waaronder de geschiedwerken van Tacitus een prominente plaats innemen .
Ik wil nu nagaan hoe hij een kwestie als her beperkte denkvermogen van
Hollanders verder ontzenuwt . Dit in zijn ogen 'allersterkste vooroordeel'
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jegens de oude Hollanders behandelt hij in her caput getiteld 'Verstand en
beleid' (dl. 2, 95 e.v.). Alle naties koesteren, aldus De Groot, `met de uiterste
hardnekkigheid dit gevoelen [...] dat de Noord- en Westwaards geplaatste volkeren wel met ligchaamelijke krachten begaafd, doch met de hoedanigheden
des verstands daar en tegen ongunstig bedeeld zijn' . Voor een eerste kanttekening hierbij gaat De Groot in op de betekenis van de term 'Barbaar', een benaming die hij met een beroep op Tacitus' Germania uiteindelijk positief weet to
waarderen .
Grieken spraken eertijds van 'Barbaaren' en doelden hiermee op 'volkeren
die ver van hun verwijderd waren' . Romeinen gebruikten die term eveneens,
zich niet realiserend Vat zij zelven op hunne beurt door alle Grieken onder de
Barbaaren geteld wierden' . In her gebruik veranderde het woord 'Barbaar' van
betekenis . Duidde het 'eertijds een onderscheid van yolk of taal', doordat `de
menschelijke geest van al war van ons verwijderd is, zich gedrochten en vreemde verschijnselen vormt', is het 'veranderd in een kenmerk van woestheid' .
Wat men niet kende, was dus barbaars in de zin van woest gaan heten . Maar
als De Groot nu nagaat wat Tacitus meldt over de zeden van die zogeheten
barbaarse of woeste Germanen -'het niet zijn overgegeeven aan wellust, weelde, trouwloosheid en al de kunstgreepen der ondeugd' - en als `dit, zeg ik,
door de Romeinen onder 't woord van Barbaarschheid verstaan wordt, zoo
neemen wij gaarne de benoeming eener deugd [. ..] aan' (100, 101) . Barbaar is
voor de Germanen dus eigenlijk een geuzenaam, wil De Groot hier betogen .
Sprak hij tot dusverre nog van Germanen in het algemeen, her wordt nu tijd
voor differentiatie : `dock het is niet alleen waarschijnlijk, maar het vliet ook
uit den aart der zaake, dat deze wederom onder elkander geen' gelijken graad
van schranderheid bezeten hebben' (102) .
Het moment voor een tweede kanttekening is aangebroken . Vertrekpunt is
een bekend cliche uit de Oudheid : de spreekwoordelijke domheid van de in
Griekenland woonachtige Boeotiers of Thebanen, die onder zware lucht leefden en daarom tegenover de in een ijlere lucht levende, schrandere Atheners
geplaatst werden (Zacharasiewicz 1977, 28) . Voor Hollanders zat bier een
onprettige bijsmaak aan . Omdat de ongunstige luchtgesteldheid in Boeotie
vergelijkbaar was met die in Holland, werd de gemeenplaats van de domme
Thebanen ook op hen betrokken . Bot, her bekende epitheton voor de
Hollander, en Boetisch golden als synoniemen (vgl . WNT III[1], 687, 688)
en het Griekse gezegde van het `Boeotische oor' had zijn Romeinse pendant in
het 'Bataafse oor', zoals Erasmus in zijn gelijknamige adagium had gememoreerd . Erasmus weerlegde aan de hand van een kort samengevatte geschiedenis der Bataven, gebaseerd op de Historiae van Tacitus, de aantijgingen van
zowel Martialis, die de Bataven voor plomp en grof hield, als Lucanus, die
beweerd had dat ze ruw waren . Die weerlegging kwam erop neer dat de
Hollanders van oudsher eenvoudig en open waren en niet tot ernstige ondeugden geneigd, en dat er bovendien veel geletterden onder hen scholen . Erasmus'
adagium had sinds zijn verschijning in 1508 instemming gevonden bij humanisten in binnen- en buitenland . Hadrianus Junius bijvoorbeeld, die als officiele geschiedschrijver van de Staten van Holland in zijn Batavia (1588) de
geschiedenis van Holland had beschreven, prees hierin de onbedorven eenvoud van de Hollanders in reactie op Martialis' `Bataafse oor' . Bovendien wees
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hij erop dat de Hollanders Binds de Oudheid sterk veranderd waren en vooral
door het reizen in verband met de handel niets barbaars meer hadden (Mout
1993, 89) .

Dit alles vertelt De Groot er niet bij . Maar zal her niet door zijn gedachten
gespeeld hebbenj 5 Hoe dan ook, her cliche van de Thebanen maakt hij onderdeel van een analogieredenering die hij positief uitlegt voor de Bataven en vervolgens generaliserend aanvult .
Kijk naar Griekenland, dat men 'voor het geoefendste houdt', daarvan is
toch bekend dat de Thebanen beschimpt werden vanwege een `zwijnen-verstandt' . 6 Met andere woorden : in een gebied dat in zijn geheel doorgaat voor
beschaafd, leven dommerds . De Groot trekt een parallel met de Bataven en
keert daarbij de redenering om. Hij betoogt: `zoo doet ons ten opzicht der
Batavieren de ligging van hun eiland, de nabijheid des Oceaans, en, naar het
zeggen van Tacitus, de gemakkelijkheid der landing gelooven, dat zij boven de
Germanische volkeren even eens in schranderheid hebben uitgemunt, als zij
volgens de verzekering van then zelfden Schrijver hen in moed overtroffen' .
Her gebied van de Bataven lag aan zee en dientengevolge kunnen we met
Tacitus geloven dat zij slimmer waren dan andere Germaanse stammen, aldus
De Groot, die onmiddellijk vervolgt met een ander epitheton dat hij bij
Tacitus heeft gevonden : de uitstekende moed van de Bataven . Dit heeft hij
nodig om de Bataafse schranderheid nog gunstiger voor to stellen en verder to
veralgemeniseren . Maar daarvoor moet hij eerst een beroep doen op weer een
andere autoriteit : Cicero . Deze heeft namelijk gezegd dat 'alle dapperen en
grootmoedigen' de eigenschap 'eenvoudigheid' hebben, een woord dat 'niet de
sterkte der verstandelijke vermogens [uitsluit] maar de ondeugd der loosheid
[.. .] ; en her moet met trouw, met onbedorven en oprechte zeden noodwendig
gepaard gaan .' De conclusie voor het heden kan nu getrokken geworden : `zoo
kan men ook met recht nog heden de inwooners van ons gewest, voornaamentlijk naar deszelfs Noordelijke zijde, eenvoudig heeten : daar zij noch listig,
noch tot weelde opgevoed, maar evenwel doorzichtig zijn : lieden aan welken
men veilig de uitvoering eener zaak kan toevertrouwen' (102, 103) . Schrander,
moedig, eenvoudig, trouw en eerlijk - dat waren de Bataven, dat zijn de
Hollanders .
Op dit punt kunnen we her betoog van De Groot laten rusten ; er volgen
geen nieuwe argumenten meer. Nog eens gaat hij in op de kwestie
`Barbaarsch', onder meer door `tot eene proef der geheele Natie' her exempel
to behandelen van Claudius Civilis . Diens 'voortreffelijkheid' is `op de nakomelingen afgedaald' . Tacitus noem deze Batavenleider 'schrander van geest',
aldus De Groot, en uit de geschiedenis tot en met de Hollandse graventijd toe
weet hij nog meer bewijzen op to diepen van de 'schranderheid' van Bataven
en Hollanders waar het hun krijgsbeleid betrof .

De klimaattheorie bij Van Beverwijck
In de Schat der gesontheyt komt de klimaattheorie in hoofdlijnen aan de orde .
De afdeling waar her om gaat beet `Van de lucht' en beslaat vier hoofdstukken
(Van Beverwijck 1672, 85-102) . Eraan vooraf gaan toepasselijke citaten uit
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Cicero, Montaigne en ook Huarte's Examen de ingenios 1. . .J, 'ondersoecking
der verstanden', dat ik bij mijn bespreking van de klimaattheorie al noemde .
Van Huarte komen de uitspraken : 'Niet alleen ziet men [...] verscheydentheyt
van gewoonten en manieren in Landen die verre van malkanderen gescheyden
zijn : Maer oock selfs in plaetsen, die maer een kleyne mijl van malkander leggen, men sou niet gelooven war onderscheyt van verstant onder de
Inwoonders to vinden zy' (84) .
Aandacht voor die verscheidenheid demonstreert Van Beverwijck in het
eerste hoofdstuk, `Van de Nootsakelickheyt, en Verscheydenheydt des Luchts,
en uyt wat oorsaken de selve veel veranderinge onderworpen is .' Holland
krijgt op zeker moment een belangrijk aandeel . Maar eerst is er nog poezie van
Cats :
Het staet dan yder mensch met alle vlijt to letten,
Waer dat hy, na de kunst, sijn wooning heeft to setten ;
Want soo by sich begeeft in ongesonde Lucht,
Weet dat sijn korte tijt in haest daer henen vlucht :
Weet dat uyt vuylen stanck en ongesonde dampen
Niet anders rijsen kan als veelderhande rampen .
Weest dan voor 't Element en sijne kracht bevreest :
Want uyt een dicke Lucht ontstaet een domme geest .

De boodschap is duidelijk: ga niet wonen waar de lucht ongezond is, want je
geestelijke vermogens taken erdoor aangetast . Waar ging die wijsheid op terug?
De zinsnede 'na de kunst [. . .] sijn wooning [. . .] setten' verwees naar opvattingen zoals die in Vitrivius' De Architectura Libri Decem neergelegd waren . Het
eerste caput van boek 6, handelend over de bouw van woningen in verband
met de plaatselijke gesteldheid, bevat de opmerking dat 'stammen uit het
noorden [. . .], van de dikte der atmospheer doortrokken, [. . .] wegens den weerstand der lucht door de vochtigheid afgekoeld, traag van geest [zijn]'
(Vitruvius 1914, 124 ; vgl. Zacharasiewicz 1977, 32, 33) . De koppeling van
een zware atmosfeer (dicke Lucht') met een geringe intelligentie ('domme
geest') betrof dus noordelijke naties als de Hollandse . Cats' gedicht snijdt een
gevoelige kwestie aan, dezelfde als waarop we De Groot al hebben zien ingaan.
Van Beverwijck reageert er ook op. Bij wijze van uitweiding, want her is niet
zijn bedoeling de loftrompet to steken van Holland en zijn inwoners, corrigeert hij de opvatting dat in een koud en vochtig land als Holland alleen maar
onverstanden zouden wonen . We volgen zijn betoog en komen dan vanzelf bij
de passage waar het om gaat .
De gesteldheid van lucht is veranderlijk en daar zijn verschillende oorzaken
voor aan to wijzen, aldus Van Beverwijck, onder meet de ligging en de aard
van de plaats in kwestie . Van belang is dan allereerst `op war climaet, ofte
hoeck van de werelt de plaetse gelegen is' . Oude geografen hebben de wereld
in cirkels of zones opgedeeld : een here, tropische zone, die door de evenaar in
tweeen verdeeld wordt, een koude, polaire zone in zowel het uiterste noorden
als uiterste zuiden, en twee getemperde zones tussen de tropische en polaire
zones in . 'Uyt dese gelegentheyt [ . . .] isser niet alleen groote veranderinge
onder de menschen van langh leven, sterckte en gesontheyt des lichaems, maer
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oock in verstant en manieren', zegt Van Beverwijck vervolgens, zich beroepend
op antieke autoriteiten . Dar zijn vooral Hippocrates en Galenus, maar bij
dichters en filosofen blijken net zo goed argumenten to halen . 'Soo seydt
Hippocrates in zyn boeck van de Lucht, Wateren en Plaetsen' dat mensen die
in noordelijke gebieden wonen 'war wilder en woester zijn, en niet soo gauw
van verstant' als die uit her oosten . Ook de `Poeet Lucanus' zegt dit ; Van
Beverwijck citeert enkele vertaalde verzen uit diens Pharsalia :
Wat in de soete Lucht van Oosten wort gebaert
Dat is van sachte stof, en van een heusche aert ;
Maer uyt her Noorder-rack daer komen harde menschen,
Die spotten met de door, en niet als krijgh en wenschen .

Tot bevestiging van `die leeringe' heeft `Galenus een Boeck geschreven, bewijsende dat de manieren des Gemoets volgen de gematigheyt van 't Lichaem, en
dat na gelegentheyt van de wermte, koude, vochtigheydt, of drooghte van her
Landt daer de menschen woonen, en van de spijse these eten, en het water
datse drincken d'een mat is en d'ander wijs : d'een stout en d'ander bloo : d'een
wreet en d'ander barmhertigh : en soo voort.' Ook uit ervaring kennen we deze
verschillen tussen volkeren . Hoeveel wijken `de Grieken' niet of van `de
Moscoviters', `de Francoisen van de Spaengiaerts, de Indianen van de
Duytschen, de Moren van de Engelschen'? En dichter bij huis, `in naburige
Provincien', kunnen we zulke verschillen eveneens zien, kijk maar naar `de
Brabanders, Vlamingen, Hollanders, Walen, Vriesen en andere naburige volckeren, wy sullen daer in bernercken verscheyden aert, wesen, manieren' .
Blijkbaar waren die verschillen genoegzaam bekend bij Van Beverwijck en zijn
lezers, want hij gaat er verder niet op in . Het waren dan ook geen nieuwe
inzichten . De hierboven al vermelde Levinus Lemnius, een van de medische
autoriteiten in wiens werken Van Beverwijck zich uitgebreid verdiept had (Van
Gemert 1992, 172), had dergelijke verschillen al behandeld . Ook was in een
zeventiende-eeuws geografisch werk als Belgii confoederati respublica (1630)
van Johannes de Laet per provincie een beschouwinkje gegeven over de zeden
en gebruiken van de inwoners . 7 Met her punt van de regionale differentiatie
binnen de Nederlanden beyond Van Beverwijck zich dus op bekend terrein .
Zo ook war betreft bet vervolg van zijn betoog . Hierin beredeneert hij waarom Holland, hoewel het een noordelijke, dus ongunstige atmosfeer heeft,
intellectueel gezien geenzins onder doet voor het 'Vaderlant van Hippocrates' .
Zij die in 'gematigt Lant' wonen, zijn het beste af . Niet alleen zijn ze gezond
van lijf en leden, maar ook `van verstant, manieren en wijsheyt het best begaeft' . Met verwijzingen naar Plato, Aristoteles en weer Galenus adstrueert Van
Beverwijck deze stelling . Nu hebben `sommige nieuwe Schrijvers' Griekenland
wel voor 'aldergematighst' gehouden, vervolgt hij dan, maar het is onjuist to
menen dat daarbuiten niet ook `vele verstanden' voorkomen . Was bijvoorbeeld
Cato minder dan Socrates, Cicero minder dan Demosthenes, Vergilius minder dan Homerus? En `om nu van andere landen to swijgen en to toonen dat
de Lucht alleen het verstant niet en geeft', stelt hij de (retorische) vraag 'wert
tegenwoordigh met minder verwonderingh in de Staten van Hollant aengehoort, de welsprekende tonge van d'Heer Raet Pensionaris Cats, als eertijts
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die van Demosthenes to Athenen, ofte die van Cicero to Romen?' En ook : 'heeft
de selve Heere de Nederlantsche Dicht-konst midden onder sijn groote en lastige ampten, niet soo veel luysters gegeven als Homerus de Grieksche? Vergilius
de Latijnsche?' Ook `den hoogh-geleerden Heere Daniel Heinsius' heeft `met
sijn Grieksche en Latijnsche verssen al d'oude Poeeten de kroon van 't hooft
genomen [.. .] daer by besittende de geleertheit en de talen van Oosten en
Westen.' Zo zou Van Beverwijck nog wel een tijdje door kunnen gaan met
`van andere Wetenschappen mede treffelicke Lichten uyt ons Lant' to vermelden, maar 'alsoo wy hier geen Lofdichten schrijven, soo sullen wy het daer by
laten .' Einde excursus dus . Of toch niet?
Van Beverwijck brengt net als De Groot de spreekwoordelijke domheid van
de Thebanen in het geding . In feite gebruikt hij dan dezelfde analogie.
Blijkens de domheid van de Boeotiers varieerde de luchtgesteldheid in het klimatologisch zo gematigde Griekenland. 'Soo seyde Cicero[in] de Fato [. . .] dat
to Athenen een dunne Lucht was, en 't volck daarom scherper van van verstant, als to Thebe, maer 20 . mijlen daer van daen, alwaer een dicke Lucht was,
en bot volck .' Volgt een Hollands versje :
Men sou wel sweren voor gewis,
Dat onse Fop gebooren is
In eenigh rouw en selsaem lant,
Daer niet en woont als onverstant,
Daer niet als dicke lucht en sweeft,
En daer geen mensch vernuft en heeft .

De conclusie wordt aan de lezer overgelaten : wat voor Griekenland gold, geldt
voor Holland net zo goed . Ook daar heerst binnen een klimaat niet een enkele luchtgesteldheid en er wonen dus zowel lieden van 'onverstant' als 'treffelicke Lichten' .
Besluit
In de zeventiende eeuw leverde de klimaattheorie een rijke voorraad van epitheta voor landen en volken, onder meet voor het gewest Holland en zijn
inwoners . De ontstaansgeschiedenis van deze theorie laat zien dat zij in en buiten Holland bepalend is geweest voor de beeldvorming van andere en eigen
naties . In de twee genoemde werken van De Groot en Van Beverwijck komt
het klimatologische denken expliciet naar voren . Een van de kenmerken die in
twijfel worden getrokken, is de zogenoemde Hollandse botheid . In het ontkrachten daarvan gaat de idealiserende zedenvergelijking van De Groot beduidend verder dan Van Beverwijcks nuchtere gezondheidsleer . Hollanders waren
en zijn schrander, eenvoudig, oprecht, moedig en trouw, betoogt De Groot;
Van Beverwijck houdt het bij de kanttekening dat in Holland wel degelijk ook
ontwikkelde geesten wonen .
Ondanks correcties als die van De Groot en Van Beverwijck, bleef die
Hollandse botheid een overbekend cliche, dat ruimte bood voor negatieve
betekenisassociaties . Die kwamen uiteraard van pas op momenten waarop een
buitenlandse natie behoefte had aan negatieve Hollandbeelden . Britten bij-
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voorbeeld, waren daarmee druk doende tijdens de zeeoorlogen met Holland
(1652-'54 ; 1665-'67) . De Hollandse eenvoud - sinds Erasmus een positieve
afgeleide van botheid - viel gemakkelijk to bespotten door er overdreven en
zinloze soberheid voor in de plaats to stellen . In 1652 wist een zekere Owen
Felltham hier na zijn `three weeks' observation of the vices and virtues' wel weg
mee : `they are frugal to the saving of eggshells, and maintain it for a maxim
that a thing lasts longer mended than new' . En dat was nog maar een van zijn
sneren naar de `inhabitants of the great bog of Europe' (Haley 1988, 108,
112) .
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Geciteerd uit Van Strien 1993, 146 . Een Franse versie is opgenomen in
Murris 1925, 31 . Volgens Van Strien was de oorspronkelijke tekst
Latijnstalig (a.h.w., 164, nt. 52) .
In Grijzenhout (1992) worden beeld en zelfbeeld van de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst in een vergelijkbaar kader geplaatst.
Mout acht Grotius 'mogelijk beinvloed' door Erasmus' adagium (Mout
1993, 90) . Later in de zeventiende eeuw bleef het in de belangstelling staan,
getuige de vermeldingen in b .v. Boxhorns Toneel ofte beschryvinge [ . .] van
Hollandt (1634), cap . 5 (34 ex.) en Den historischen Hollander (Ridderus
1674, 8) .
Cf. Huarte (in de vertaling van 1659) : 'Booven dat, en is onder alle onreedelijkke dieren daar niet een dat zo vogtig is van natuuren als een Varken, en
ook van minder vernuft ; der halven den Poeet Pindarus, willende war boerten en gekken met die van Beootia, dat zulke lompe en plompe vlegels waaren, borst aldus uyt,
't Beootis yolk, dat lompe slag
Met regt men Varkens noemen mag .'(Huarte 1659, 112) .
In 1652 werd de hier eerder geciteerde Nederlandse vertaling uitgegeven
(De Laet 1652) .
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Het `mannelijk' schrijverschap van
A.L .G . Bosboom-Toussaint
M A Schenkeveld-Van der Dussen
Een paar jaar geleden is in Utrecht en Leuven een project gestart over vrouwenliteratuur uit de periode 1550-1850 . De bedoeling is een zeer omvangrijke bloemlezing van proza en poezie van vrouwelijke auteurs to maken, voorafgegaan door
een inleiding waarin her werk literair-historisch en literair-sociologisch geplaatst
zal worden . De eerste resultaten vielen de afgelopen periode al to noteren in de
vorm van artikelen en lezingen . Niet alleen zijn onbekende vrouwen voor her
voetlicht gebracht, maar ook wordt nieuw licht geworpen op her werk van al lang
befaamde en in de canon opgenomen schrijfsters . Het werken aan de vrouwenbloemlezing stelde ons voor bepaalde, steeds terugkerende vragen en door die aan
ieder oeuvre to stellen, kunnen vergelijkingen worden opgesteld . Een van die vragen heeft bijvoorbeeld betrekking op de canonvorming : is aan to geven dat vrouwen weet hebben van het werk van voorgangsters reageren ze daarop, weten ze
zich in een bepaalde traditie opgenomen . Een andere vraag betreft die van her
vrouwelijk perspectief: schrijven de auteurs als vrouw, zijn ze speciaal in vrouwelijke onderwerpen geinteresseerd en zien ze als publiek vooral vrouwen voor zich .
Wat de eerste vraag betreft, die van de canonvorming, daar zijn inderdaad sporen van zichtbaar. Sommige schrijfsters zijn kennelijk richtinggevend . Zo iemand
is aan her eind van de zeventiende eeuw Katharina Lescailje . Haar werk wordt in
1720 in drie delen uitgegeven en is dan als voorbeeld bruikbaar. In de achttiende
eeuw zet het proces van de vrouwelijke canonvorming zich in versterkte mate
voort . Van Merken gaat een voorbeeldfunctie vervullen . Betje Wolff heeft in een
gedicht aan een vriendin haar literaire heldinnen opgesomd . De achttiende eeuw
wordt de eeuw van de schrijvende vrouwen, en dat words ook in de mannenwereld gezien en erkend . Vrouwen herkennen zich als een belangwekkende groep In
de negentiende eeuw is her niet anders .
Bosboom-Toussaint en haar vrouwelijke collegas
Passen we nu deze toets op Bosboom-Toussaint toe, dan vertoont zij een duidelijke afwijking van dit patroon . Ze toont geen enkele bijzondere belangstelling voor
vrouwelijke modellen en voorgangsters . Her eerste werk van een vrouwelijke
auteur die ze noemt is De kleine pligten (1824) van Margaretha Jacoba de
Neufville . Ze kreeg dat boek blijkbaar al snel na verschijnen tijdens haar schooljaren in Harlingen to lezen en her bevalt haar kennelijk niets : 'Ik slikte ze als medicijnen die walgelijk zoet zijn ; toen kreeg men medelijden en gaf mij de romans
van Walter Scott' (Reeser 1,10) . De enige andere schrijfsters uit her verleden die
ze kent of althans noemt zijn Wolff en Deken . Van Sara Burgerhart en Willem
Leevend suggereert ze dat die haar bekend waren tijdens haar gouvernanteschap bij
de fam . De Bruyn Kops, al blijkt later dat ze Willem Leevend pas in 1841 is gaan
lezen op aanraden van Potgieter en de Brieven van Abraham Blankaart een jaar
later. Niet zonder genoegen overigens : 'Ze moeten toch oneindig veel geest gehad
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hebben die Dames' ; maar ook niet zonder distantie : 'Scherpe moedige vrouwen
die Wolff en Deken maar toch wel war sterk met mannelijke kwaliteiten bedeeld
om beminnelijk to zijn, vindt Ge niet', zo vraagt ze Potgieter (Reeser I, 144) .
En daarmee is het literaire vrouwelijk voorgeslacht dan behandeld . De verhouding met collega-schrijfsters uit de eigen tijd is ambivalent . Een werkelijk heel
intieme en lieve vriendin was Betsy Hasebroek maar literair houdt Toussaint
afstand. Op Betsy's debuut Te laat (1838) oefent ze in een brief aan Potgieter heet
van de naald vrij stevige kritiek die vooral in de laatste zin onthullend is : 'Te Laat
heeft mij altijd [=voortdurend] aangetrokken door dat innig roerende, echt vrouwelijke gevoel dat op iedere bladzijde spreekt, doch zou het niet een weinigje overspannen dweepend zijn? Zoude bet niet een weinig to veel Roman zijn? Zoude een
boek dat zoo wegsleept en opwindt en inneemt niet gevaarlijk kunnen zijn in
eenen tijd als de onze waarin het kil koude verstand en de strenge maar trouwe
rede zelfs voor vrouwen geene verwerpelijke gidsen moeten zijn .' (Reeser I, 63) .
Later raakt ze geirriteerd over een blijk van respect van Betsy . Die had geschreven
dat ze Het huis Lauernesse zo had bewonderd dat ze de stijl ervan in haar eigen
roman De bedevaartgangers had 'gecopieerd' . In een brief aan Potgieter noemt ze
dat : 'Een blijk van vriendschappelijke admiratie daar ik niet hoog mee loop'
(Reeser I, 121) . Waarom ergert haar dat zo? Wil ze op geen enkele manier met het
schrijverschap van Betsy geassocieerd worden, en vooral, vreest ze toekomstige
mededinging op het gebied van de historische roman?
Met latere collega's gaat het niet veel beter . Elise van Calcar-Schiotling mag een
kattige reactie van de grote schrijfster in ontvangst nemen bij haar debuut
Hermine (Reeser II, 22) . Pas later, als deze vrouw die als een van de eersten ook
recenseerde, haar Gideon Florensz. lovend heeft besproken, komt het tot meet contact en waardering . Wel sympathie heeft ze, zelf dan al een oude dame geworden,
voor de jonge Adele Opzoomer die net haar grote historische roman In dagen van
strijd had geschreven . 't Is eigenlijk een tweede editie van mij zelve, toen ik optrad', zo schrijft ze aan Huet (Reeser II, 283) . Dit is geen concurrente maar
nakroost. Dat omstreeks diezelfde tijd Elise Haighton geen genade in haar ogen
kan vinden, is begrijpelijk : die had her gewaagd ongunstige recensies over o .a. De
Delsche wonderdokter to schrijven (Reeser II, 356) . 1
Een anti-model
Het loont echter nog wel de moeite even terug to gaan naar De kleine pligten van
De Neufville . Die roman uit 1824 speelt in de Napoleontische tijd en behandelt
dus her zeer recente verleden, eigenlijk de eigen tijd . Her thema van de roman
wordt in de titel aangeduid : her is de taak van ieder mens zijn plicht to vervullen .
Voor een vrouw gaat dat om de kleine plichten : de zorg voor huisgezin en familie . Daarin dient ze haar levensvervulling en ook de navolging Christi to zoeken .
De heroiek van het vrouw-zijn is nu net gelegen in die grootheid in her kleine .
`Kleine pligten worden pligten van belang, zoodra ons derzelver uitvoering opgelegd wordt .' (dl . II, 50) . Voor vrouwen zijn belangrijker zaken niet weggelegd . Het
staat ook met zoveel woorden in de roman to lezen : 'Voor vrouwen, die doorgaans
nog veel minder dan mannen in zeer groote en zwaarwigtige gevallen tot kiezen
en handelen geroepen worden, is her van her uiterste gewigt zich in kleine zaken
CHRISTI voorbeeld voor oogen to houden en er zich naar to rigten .' (dl . I, 67) .
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Dit boek nu heeft de jonge Truitje Toussaint niet kunnen bekoren . Heeft ze er
zich soms niet alleen aan geergerd maar er zich ook tegen afgezet? Haar eigen
debuut is de novelle Almagro (1837), een curieus verhaal over een bekeerde zeerover. Het wordt eigenlijk nooit genoemd onder her contemporaine werk van
Toussaint, maar toch zou dat moeten want ook dit verhaal speelt zich of in de
Napoleontische tijd . Van 'kleine plichten' in een realistisch getekende huiselijke
sfeer is echter geen sprake : alles is groots en vreemd en ver. We vertoeven in mannenkringen, onder de adel, in Frankrijk en Engeland . De hoofdpersoon is een zeerover die door wanhoop en verbittering tot dit lot geraakt is . Liefde redt hem en
edelmoedig gedrag tegenover een hooggeplaatste persoonlijkheid brengt hem eerherstel .
Her lijkt wel een manifest van de jonge schrijfster : zo ben ik van plan to werken . Niet her benepen vrouwelijke, maar bet onverschrokken mannelijke trekt mij
aan . Niet in de traditie van De Neufville wil ik schrijven maar in die van Scott en
in dit geval speciaal van Schiller' . Geen wonder dat ze bij een terugblik op
Almagro weliswaar bekent zelf to hebben moeten lachen om her wanproduct,
maar anderzijds ook erkent dat er 'vigueur' in zat ; critici als Potgieter zagen er iets
in dat de 'damesromanschrijfsters van dat tijdperk hun niet gaven, noch beloofden', zo schreef ze aan Busken Huet (Dyserinck 246) . Kennelijk maakt ze daar een
toespeling op een opmerking die Potgieter in verband met Almagro in De gids
heeft gemaakt en waar hij haar - helaas op her kritieke moment puntjes plaatsend
die wel betrekking zullen hebben op een woord als verbeeldingskracht of fantasie
- prijst terwijl hij tegelijk haar vrouwelijke collega's kritiseert: `Mejufvrouw
Toussaint is . . . Hollandsch in her zedelijke, wij haasten ons er dit bij to voegen : zij
is slechts niet Hollandsch in . . . foei! wij zouden haar grieven in de afkeuring hater
zusteren' (Degids 1838, I, 480 ; cf. Reeser I, 61) . Als ik gelijk heb met mijn interpretatie zal Toussaint zich wel niet zo erg gegriefd hebben gevoeld door de kritiek
op haar mede-vrouwen . Minder gecharmeerd zal ze dan geweest zijn van de slotadviezen in deze recensie want daar wordt weer, op de toen bekende wijze, de
wens uitgesproken dat de schrijfster in de toekomst zal geven war de recensent nu
nog mist: 'Opmerkingen, klagten, bekentenissen van een vrouwelijk gemoed ; liefelijke, zoete, weemoedige toonen, ontlokt aan de streelendste aller harpen - her
vrouwelijk hart .' (481) Daarmee wordt ze dan net in de hoek geplaatst waar ze
niet wil zijn .
Vrouwen als roman-auteurs
Ik wil niet to veel aan dit ene voorbeeld ophangen, maar de trend is ook afgezien
daarvan duidelijk. De jonge Toussaint distantieert zich van her vrouwelijke schrijverschap . Als zij debuteert regeren vrouwen de markt van de roman, meet speciaal die van de huiselijke roman die meest in de eigen tijd speelt . Baanbreeksters
waren uiteraard Wolff en Deken geweest met hun omvangrijke oeuvre uit de jaren
tachtig en negentig van de achttiende eeuw. Fenna Mastenbroek schreef haar zedelijke verhalen bijvoorbeeld onder de titel Onderhoud voor huisselijke en gezellige
kringen (1823) . De Neufville's bijdragen zijn De kleine pligten (1824) en Elisabeth
Basmooth (1836) Toussaints eigen Harlingse onderwijzeres, Froukje Herbig, was
de auteur van werken als De arme luitenant en zijn gezin (1833) . In 1838 zal haar
vriendin Betsy Hasebroek anoniem debuteren met de roman Te laat, een roman
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over een to laat gevonden liefde, spelend in de tijd van de Belgische opstand .
Die huiselijke roman, of `roman intime', geldt als een vrouwengenre . De
schrijfsters treden zelf vaak als vrouwelijke persona op, ze richten zich expliciet op
haar `lezeressen' in voorwoorden maar ook in de tekst zelf en de onderwerpen die
aan de orde komen zijn vooral vrouwelijke onderwerpen . Recensies in de tijdschriften bevestigen her opgemerkte : keer op keer wordt duidelijk gemaakt dat
romans een aangelegenheid van en voor vrouwen vormen . 3 Literair-sociologisch is
dat allemaal goed to begrijpen . Voor de beoefening van een genre als de huiselijke
roman is geen specifieke geleerdheid nodig . Je hoeft alleen maar scherp uit je ogen
to kunnen kijken . Aan wie vanwege her Bemis van een geleerde opvoeding de weg
ontzegd was tot de hogere genres van de poeta doctus, stond de beoefening van
het zedelijk verhaal open .
Als mannen her roman-genre beoefenen, kiezen ze liever voor her genre van de
historische roman dat vanwege het studieuze karakter ervan heel wat meer prestige biedt . Ze hebben zich even de kaas van her brood laten eten door De Neufville
die met De schildknaap (1829) als eerste de befaamde oproep van David Jacob van
Lennep heeft gevolgd, maar dan nemen Drost, Van Lennep en Oltmans snel her
heft in handen .
Dat is dan ook precies de weg die Toussaint kiest . Op her bijna-contemporaine Almagro dat nog wel aan de theetafel begint maar dan her ruime sop kiest, volgt
nog hetzelfde jaar het in her Elizabethaanse Engeland spelende De graaf van
Devonshire en in 1840 Het huis Lauernesse, her openingsschot voor een hele reeks
romans over de geschiedenis van de Nederlandse opstand . Ze mag graag zuchten
en kreunen over de hoeveelheid studie die voor al deze werken van haar wordt
geeist maar haar keus is gemaakt: hier ligt haar ambitie . Hier wacht ook het succes . Alweer is her Potgieter die de moeite neemt De graaf van Devonshire to recenseren, even uitgebreid als indringend en kritisch (De gids I, 1838, 650-664) . Met
open armen wordt ze ook als medewerkster door De gids binnengehaald . Ze krijgt
uitnodigingen om mee to doen aan Potgieters jaarboekje Tesselschade. Haar plaats
in het literaire circuit is verzekerd.
Lezerspubliek
Niet alleen schrijft ze een mannelijk genre, de historische roman, ze schrijft ook
niet als vrouw voor vrouwen maar als auteur voor lezers, en soms, zo lijkt her, als
een man voor mannen, en daarmee ben ik bij de tweede toetsvraag . Lezen wij bijvoorbeeld hoofdstuk XI in Het huis Lauernesse. 'lk leide mijne lezers in bij de
weduwe van Reinier Bakelsz Aernoud's moeder', zo luidt de eerste zin (I, 196) .
Lezers, niet lezeressen dus . Maar even verder treden die toch op als we Aafje ontmoeten : 'Her zou wreed zijn, mijner lezeressen de beschrijving to onthouden van
her toilet dezer burgerjonkvrouw' . Zo gebeurt het bijna altijd : de enkele keer dat
de `lezeressen' speciaal aangesproken worden, gaat her op een enkele uitzondering
na om een persoons- of modebeschrijving en daarmee krijgen ze uiteraard ook wel
zo'n beetje hun plaats toegewezen . Maar voor wie is een beschrijving als die van
Aafje eigenlijk bedoeld? `De mode eischte toenmaals nog niet, dat de weelderige
vorm van den vrouwenboezem moest weggeperst worden onder een tirannisch
harnas ; maar in vergoeding daarvan misgunde zij elken vrijen blik op hall en
schouders die zij vermomde onder eene soort van guimpje of bagijnen-hemdje
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van uitgezocht lijnwaad, dat, hoe ragfijn ook en zuiver wit, niet schadeloos stelde
voor alles war het omsluierde . Een smal zilveren halssieraad sloot her om de keel
dicht, welker poezele blankheid door de sierlijke boei to beret uitkwam . Een ijverzuchtig hoofddeksel [ . . .] bedekte [. . .] de donker-bruine lokken der burgerschoone .'
Toussaint vertelt dit, zo kondigt ze aan, om aan de verlangens der mode-gevoelige lezeressen to voldoen, maar her perspectief dat ze hier kiest is dat van een man
die graag zou zien wat er onder het tiranniek harnas aan poezelige vormen schuilgaat, en die een hoofddeksel als 'ijverzuchtig' kan karakteriseren omdat hem daarmee de blik op de donkere lokken wordt misgund .
Haar boeken zijn bedoeld voor een algemeen lezerspubliek waarbij ze zelf zeker
aan mannen en vrouwen gedacht zal hebben - zoals gezegd, ze richt zich zowel tot
lezers als tot lezeressen -, maar de eerste zorg om to behagen, de eerste vraag om
bewondering gaat naar mannen uit . Kritiek van vrouwen ergert haar, zoals we
hierboven zagen, aan kritische opmerkingen van Potgieter en Bakhuizen geeft ze
vaak gehoor. Her is dan ook een accolade van grote betekenis als niemand minder
dan de historicus Robert Fruin haar over haar Leycester-romans schrijft : 'Waarlijk,
Mevrouw, gij vergist U, indien gij meent dat uwe historische studie door de beoefenaars onzer geschiedenis niet op hoogen prijs gesteld wordt . Niemand zal het
ondernemen over den tijd van Leycester to schrijven zonder eerst uwe romans
gelezen en overdacht to hebben' (Reeser II, 118) . Dit is erkenning van de hoogste
orde . Nu heeft ze haar plaats veroverd in de wereld van de geleerde mannen 4 .
Mannelijk perspectief
Een geinternaliseerd-mannelijk perspectief is ook zichtbaar to maken in de thematiek van een aantal van haar romans, her sterkst in haar eigentijdse werk .
In 1873, als Bosboom-Toussaint ruim zestig jaar is, neemt ze rust van de studieuze historische romans en vat ze definitief her werk op aan 'een romannetje [ . .]
sinds jaren al in de maak - half in brieven half in beschrijving - maar, dat zal wel
avontuurlijk worden' (Reeser II, 235) . Her gaat hier om Majoor Frans (1874), her
boek dat van al haar romans her meest populair is geworden . Busken Huet was
enthousiast en noemde her boek een `vrouwelijke emancipatieroman' (Busken
Huet 120). En daarmee is, althans voor wie niet weet hoe Huet over emancipatie
dacht, een vreemd misverstand de wereld ingezonden 5 . Want Majoor Frans is
allesbehalve een emancipatieroman, zoals onlangs nog is uiteengezet (Van der
Wiel, 502-504) . Her is een vanuit mannelijk perspectief geschreven versie van `the
taming of the shrew', een archetypisch, steeds weer in de Europese letterkunde
opduikend verhaal6 . Majoor Frans is met vaart geschreven en war dat betreft is het
begrijpelijk dat her nu nog vrijwel her enige boek van Bosboom-Toussaint is dat
gelezen wordt . Maar wie her als vrouw leest, onderwerpt zich toch aan enige zelfkastijding . De verteller is de sympathieke, begrijpende, gevoelige en mannelijke
Leopold van Zonhoven . In brieven aan een verre vriend doet hij er verslag van hoe
hij een karaktervolle maar door een verwaarloosde opvoeding verwilderde jonkvrouw tot rede en aangepast gedrag brengt . In de loop van bet verhaal eigent hij
zich her recht toe haar steeds to kritiseren en zij laat zich voortdurend gezeggen .
Bij hun eerste ontmoeting kon men, zo vertelt Leopold zijn vriend, twijfelen `of
men een man, dan wel eene vrouw voor zich had' . Meteen bij die eerste ontmoe-
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ting ook vermaant Leopold haar: 'Gebiedt niet her self-respect, men zij man of
vrouw, dat men eenige zorg drage voor zijn uiterlijk en kan men niet goeden
smaak toonen ook in her eenvoudigste, als men smack heeft? [ . . .] en daar eene
vrouw, die volstrekt onverschillig is voor haar uiterlijk, eene abnormaliteit is, moet
men wet eene slechte opinie krijgen van den smaak eener jonkvrouw, die goedvindt haar gezicht in eenen leelijken rooden doek to wikkelen .' Vanzelfsprekend
geeft majoor Frans onmiddellijk toe en vertoont ze zich in haar voile en kwetsbare vrouwelijkheid : haar 'prachtige goudblonde lokken' zijn nog niet los, of ze raakt
ermee in de struiken verward en moet dan door Leopold bevrijd worden (76-94) .
Dergelijke taferelen vermenigvuldigen zich in de loop van her verhaal en zodoende verovert Leopold haar of, iets precieser geformuleerd, zo wordt Francis ertoe
gebracht zich aan hem over to geven . Hij dwingt haar er zelfs toe hem to vragen
om zijn toestemming om met hem to trouwen . Twee vliegen in een klap : zij moet
vragen en hij moet toestemmen . En daarmee is ook de mannelijke integriteit
gered : niemand kan er nu de jonker van verdenken Francis Mordaunt to huwen
terwille van de erbij behorende erfenis . Andersom moet majoor Frans leren dat de
enige manier waarop zij haar ideaal kan bereiken, dat is vrijvrouwe van de Werve
worden, is zich aan Leopold over to geven . Geen wonder natuurlijk dat Busken
Huet haar zo'n ideate vrouw vindt . Bij haar vind je 'her echt vrouwelijke' tegenover her 'onvrouwelijke', 'her fiere' tegenover 'her brutale', 'her fijnere' tegenover
'her plattere' etc . En met deze lezing stemde Bosboom-Toussaint graag in .'
In haar minder bekend geworden roman Langs een omweg (1877) behandelt ze
een vergelijkbaar thema en ook in die roman wordt van een vrouw een op her
masochistische of berouwvol gedrag gevraagd alvorens haar her ware geluk wacht .
Regina van Berchem luistert ongewild een gesprek of tussen enkele jonge mannen
die een weddenschap afsluiten dat een van hen, de zee-officier Eckbert
Witgensteyn haar `die een millioentje aan de takken heeft hangen' als verloofde zal
kunnen veroveren . Het lijkt niet onbegrijpelijk dat Regina door dit gesprek voor
Eckbert op haar hoede is en hem op afstand houdt, ook al doet hij een beroep op
hun jeugdvriendschap . De sympathie van de verteller ligt echter geheel bij de
jonge officier en her is hij die als een soort leit-motiv mag zingen :
Si vous pouviez vows repentir
Je serais touche de vos larmes .
Regina reageert op de juiste wijze . Ze bekent dat die roerende woorden haar troffen `en her kwam mij voor, dat ik u wel eens onrecht heb gedaan, en dat wenschte ik goed to maken ; wilt gij mij vergeven', aldus haar vraag op een kwart van her
boek (p . 89) . Die vergeving wordt echter niet meteen geschonken want Eckbert
meent er recht op to hebben to weten waarom ze hem zo verdacht en veroordeelde, blijkbaar vergetend dat hij daar zelf alle aanleiding toe had gegeven, ook al is
hij later niet gelukkig met de weddenschap . De spanning blijft in de roman voortduren doordat Eckberts vrienden geen gelegenheid voorbij laten gaan nog even
grappend aan hun afspraak to refereren, ongelukkigerwijs net op momenten dat
Regina dat kan horen . Net als ze Eckbert een beetje gaat vertrouwen, wordt ze
zodoende weer aan her twijfelen gebracht . In een gesprek komt eindelijk aan her
licht dat zij van de weddenschap weet, maar de afloop is dat niet Eckbert om
excuus vraagt - hij bagatelliseert de zaak - maar dat hij van haar genoegdoening
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eist. Waaruit die revanche moet bestaan, onthult hij echter niet . Her verhaal kent
ondertussen veel romantische verwikkelingen, waaronder een episode waarin
Regina bijna ingepalmd wordt door een louche graaf, maar nog juist op tijd wordt
gered door een gemaskerde figuur - Eckbert.
Het laatste deel van het verhaal wordt ons door Regina zelf verteld, via brieven
die ze schrijft aan een vertrouwde vriendin . Ze heeft haar fortuin verloren, althans
vestigt die indruk, en werkt onder een andere naam als huishoudster-gouvernante bij een fijngevoelige ministersfamilie in Den Haag . In haar brieven erkent
Regina hoezeer zij four is geweest en hoe zij voor haar four heeft geboet . De
schuldbelijdenis die ze per brief aan Eckbert heeft gedaan, is kennelijk niet voldoende geweest, of heeft hem in een ver buitenland niet bereikt . Witgensteyn
wordt als groot-industrieel bij de minister aan huis ontvangen . In een ontmoeting
vraagt Regina hem nogmaals om vergiffenis maar hij weigert die to geven zonder
de gevraagde genoegdoening. Haar vindingrijkheid, zo eist hij, moet maar de
oplossing van her raadsel vinden . Regina tobt zich of over de vraag wat de gewenste satisfactie toch zou inhouden : kennelijk wil hij haar weerloos zien en daar slaagt
hij uitstekend in . Bij ieder woord uit zijn mond siddert ze . Keer op keer doet hij
haar gerechtvaardigde verwijten over haar gedrag in het algemeen en tegenover
hem in het bijzonder. Haar eigenwillige boete van armoede en dienstbaarheid voldoet hem niet : '[H]ij heeft mij reeds zulke bittere tranen doen schreien, en nog,
nog spreekt hij steeds van eene voldoening, die ik hem schuldig zou zijn, en zonder welke er aan gene verzoening tusschen ons is to denken . . .Wat hij van mij wil,
kan ik niet uitvinden ; hij zelf noemt her een raadsel, waarvan ik de oplossing moet
zoeken .' (351) .
Inmiddels heeft Eckbert de schriftelijke schuldbekentenis ontvangen die eindeloos door Europa gezworven heeft, maar ook dat is hem niet genoeg : Regina
moet mondeling bevestigen war daarin stond . Ze moet ook bekennen : 'Maar nu,
Eckbert, nt heb ik u lief, ondanks al war gij mij hebt doen lijden, misschien wel
daardoor ; weet ik het zelve? want er lag voor mij billijkheid in uwe hardheid en
rechtvaardige vergelding in hetgeen mij deedt lijden . Eenmaal waart gij her slachtoffer mijner luimen ; rinds leerde ik u achten, en ik zie met evenveel verbazing als
leedwezen terug op dat verleden .' (395) . En daarmee is dan de gevraagde revanche gegeven, want Eckbert snelt naar de piano om opnieuw to zingen :
Si vous pouviez vous repentir
Je serais touche de vos larmes .
Samen voegen ze zich dan bij her gezelschap : 'Ik gaf mij gewonnen ; er lag voor
mij iets onbeschrijfelijk behaaglijks in, dat hij de verantwoordelijkheid voor mij
overnam; dat ik rusten kon op zijn forschen arm en berusten in zijn goed overleg .'
(399) . Ze demonstreert daarmee een al veel eerder in de roman gegeven les : 'zich
zelve to onderschikken aan den sterkere, is de innerlijke behoefte der echt vrouwelijke natuur.' (84) .
Helemaal aan bet eind van het verhaal geeft ook Eckbert toe dat hij schuld
heeft tegenover haar . Daarvoor vraagt hij echter geen vergiffenis, hij hoopt die to
verdienen (408) . Zo is ook op dat punt de juiste relatie tussen man en vrouw vastgelegd : een vrouw smeekt, passief, om vergeving voor verkeerd gedrag, een man
maakt het, actief, goed .
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Met deze voorbeelden is overigens geen recht gedaan aan de rijkdom van mannelijke en vrouwelijke personages die Bosboom-Toussaint in haar vele romans ten
tonele heeft gevoerd Daaronder zijn ook sterke en zelfstandige vrouwen, daaronder zijn ook zwakke mannen . Her zou nuttig en interessant zijn haar oeuvre op
dit punt systematisch to onderzoeken en vooral ook aandacht to geven aan de al
dan niet uitgesproken visie die de verteller op die personages geeft . Aparte aandacht zouden dan ook de gevallen van gender-bending verdienen als de verwijfde
zeerover Almagro, de mannelijke Johanna uit Het huis Lauernesse, de lange tijd volkomen overtuigend als man opererende Fabian die tenslotte lady Margaret blijkt
to zijn uit De vrouwen van het Leycestersche tijdvak en natuurlijk ook majoor Frans .
Vrouwen-emancipatie
Het zal geen verwondering wekken dat de vrouwenemancipatie nooit een belangrijke rol heeft gespeeld in her werk van Bosboom-Toussaint, al heeft ze zo nu en
dan de al sinds de zeventiende eeuw bijkans obligate klacht geuit over her gebrek
aan goede educatie van vrouwen, zoals in bet verhaal `Op Zuiderhoef' uit 1849,
waar ze moppert over: 'een zoet week versje, eene onbeduidende redevoering, een
flaauwe preek als bij uitnemendheid iets voor Dames' (Reeser I, 256) . In de inleiding van 'Kia-shing (eene chineesche vertelling)' (1851) - ze is dan 39 jaar schrijft ze streng over `de vrouw' : `wij willen niet voor haar [ . . .] de onzinnige
emancipatie [ . . .] die zekere stelsels haar toekennen ; wij willen de weegschaal van
't Recht noch van 't Staatsbelang in handen, to zwak om ze recht to houden ; aan
hoofden, die zich door de verbeelding laten misleiden of door her hart overstemmen, dient niet her beleid der maatschappelijke zaken to worden toevertrouwd ;
maar wij willen voor haar invloed in 't gezellig, in 't maatschappelijk, maar bovenal in 't huiselijk leven ; wij willen voor haar invloed bij de opvoeding hater kinderen zelfs barer zonen ; wij willen voor haar die vrijheid, zonder welke hart noch
hoofd zich ontwikkelen kunnen ; wij willen in een woord, dat men haar eene ziel
toekenne' . (Verspreide novellen, 113-114) - met deze laatste zinsnede waant men
zich even in de twaalfde eeuw. Her verzet dat ze aantekent tegen de emancipatiegedachte bewijst uiteraard dat ze ervan wist .
In een verhaal voor Magdalena, evangelisch jaarboekje (1877) betoont ze zich
niet minder terughoudend . Zeker, vrouwen moeten op de hoogte zijn van war er
in de wereld omgaat, maar ze doen er wijs aan zich niet in de openbaarheid to
begeven . En de vrouwen die dat om de een of andere reden toch doen, krijgen de
waarschuwing mee : 'Dat zij kloek zijn, maar niet overmoedig ; weerbaar, maar niet
strijdlustig; niet bet allereerst van nieuwe rechten spreken, waar nog zooveel oude
plichten to vervullen zijn, die nimmer zullen verjaren . Zij zijn wel aan to wijzen
die vrouwen en meisjes, die jaren lang door bet vijandelijke leven zijn heengegaan,
zonder vrees en zonder blaam; die met moed en beleid zich hebben losgemaakt
van de windsels die hare schreden belemmerden, zonder ooit her woord emancipatie to hebben uitgesproken ; die zelfs war vreemd zouden opzien als men haar
zeide, dat zij zich geemancipeerd hadden! Voorwaar! in ons land [. . .] is het niet
noodig andere wetten to maken, andere zeden in to voeren om vrouwen en meisjes die soort van vrijheid to waarborgen, die tot hare ontwikkeling noodig is, die
haar de gelegenheid geeft om alles to worden wat zij worden wil en kin . Noch in
kunst, noch in de letteren, noch zelfs in menigen tak van wetenschap is de bar-
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riere voor haar gesloten, en niemand zal haar den pas afsnijden als zij optreedt met
de zedigheid die iedere vrouw past in alles .' (Verspreide novellen, 247-248) .
Her kost weinig moeite hierin een zelfrechtvaardiging to zien . Dit is de manier
waarop Toussaint zelf haar leven vorm gegeven heeft . In feite was ze een van de
geemancipeerdste vrouwen van haar tijd . Ze heeft zelfs, ongebruikelijk toen, in
het levensonderhoud van zichzelf en haar man voorzien toen het schilderen
Bosboom vanwege een psychische inzinking niet mogelijk was en financiele moeilijkheden opdoemden . Maar de barricade was niet de plaats waar ze zich thuis
voelde en ze was to zeer aan haar milieu en levensovertuiging gebonden dan dat ze
een visie op de vrouw kon voorstaan waarin niet de liefde voor man en kinderen,
de huiselijke plichten, centraal zouden staan . Binnen dat kader moest voor vrouwen veel mogelijk zijn, maar het kader was niet weg to denken . Zo mocht de
ongetemde 'majoor Frans' een financieel onafhankelijke vrouw worden en zelfstandig-denkend blijven, maar niet dan nadat ze zich door de ideale man - en
tegelijk verteller van her verhaal - Leopold van Zonhoven haar juiste plaats had
laten wijzen .
Biografische aspecten
Het is uiteraard een waagstuk over historische personen to psychologiseren . Toch
zijn er elementen in Toussaints biografie die een begin van verklaring voor haar
schrijversgedrag bieden .
Van haar vader heeft ze heel veel gehouden en hij was het ook die haar de weg
naar de literatuur wees . Zo bracht hij bijvoorbeeld zijn bewondering voor
Bilderdijk op haar over en gaf hij haar interessante boeken in handen . De verhouding met haar moeder die, afkomstig uit een welgesteld milieu niet kon aarden in her weinig succesvolle gezin van apotheker Toussaint, is daarentegen problematisch geweest . Dat ging zover dat Truitje, toen er in 1820 een broertje werd
geboren, op achtjarige leeftijd naar familie in Harlingen werd gestuurd waar ze
een jaar of acht heeft gewoond8 . Na een niet geheel gelukt gouvernanteschap,
keerde Toussaint opnieuw naar de ouderlijke woning terug en op advies van haar
vader onttrok ze zich toen aan alle huiselijke bemoeiingen . Ze vertelt: 'Mijn zielsgoede vader, innig verblijd mij weer terug to hebben, was toch to schrander om
niet to voorzien wat er volgen kon uit her verschil van natuur en karakter tusschen
mijn moeder en mij . Hij wist vooruit dat hij bij verschil van gevoelen op mijne
hand zoude zijn [ . . .] Hij raadde mij absolute onthouding van alle huiselijke
bemoeiingen . Er was een ruime bovenkamer, die mij kon worden afgestaan [ . . .]
Niemand was meet tevreden met die beschikking door mijn vader voorgesteld dan
mijne moeder - "de mere", zooals wij haar meestal noemden ; zij vond er niets
onnatuurlijks in dat hare dochter als logee in haar huis zou verkeeren, eene logee
die zij volgaarne diende en wier wenschen zij voorkwam, zooveel het in hare
macht stond .' (Verspreide novellen, 324) .
Her lijkt symbolisch : vader en dochter trekken een lijn ; de dochter heeft
`a room of her own' waar ze haar creativiteit vorm geeft, en de rol van de vrouw
bij uitstek, de moeder, is die van de dienstbaarheid .
Haar latere verhoudingen met mannen passen in her beeld . Met een eerste apothekervriendje wordt her niets, zo vertelt ze later in een brief : `[ . . .] ik was niet van
die meisjes, die zoomaar de eerste de beste tot galant nemen . Ik voelde reeds in
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mij eene andere bestemming .' (Onuitgegeven brieven, 42) . In Bakhuizen van den
Brink, de morsige intellectuele reus, vond ze de enige soort man die ze als echtgenoot dacht to kunnen accepteren : `In hem meen ik die superioriteit van geest en
kennis gevonden to hebben, die ik eischte in mijn aanstanden echtgenoot . Ik ben
hoogst gelukkig .' (Dyserinck, 62) . Op wat voor een bittere en grievende teleurstelling die relatie is uitgelopen, is bekend . Johannes Bosboom met wie ze op achtendertigjarige leeftijd is getrouwd, was een heel ander type man . Ik ontleen een
schets van hun wijze van samenleven aan de biografie van Johannes Dyserinck die
her echtpaar gekend heeft . Hij vertelt over Bosboom dat `die met de toewijding
van zijn - ik zou bijna zeggen - vrouwelijk gemoed, een en al teederheid, voor
zijne Truida heeft gezorgd [ . . .] Hij kon niet anders dan alles plooien naar haren
wensch en wil, opdat zij buiten de uren van gezellig samenzijn, ongestoord aan
haren geestesarbeid zich zou kunnen wijden, een arbeid waarvoor hij zulk een
diepe vereering koesterde . Zelfs hij zou bet niet wagen op ongelege oogenblikken
in haar heiligdom binnen to komen [ . . .] En was zij in het gewone leven aan her
woord, dan kende hij slechts een plicht, den plicht van to luisteren . Toen zij eens
samen een bezoek brachten bij een hunner goede vrienden, en Truida to midden
van hare vertelling door een der aanwezigen in de rede werd gevallen, viel
Bosboom in : "Stil, zij spreekt!"' (Dyserinck, 258) . Op haar grafzerk liet hij beitelen : 'Mijn teergeliefde, aangebedene Vrouw, Mijn roem en mijn trots' (Dyserinck,

285) .
Het beeld zou prachtig passen bij de schets die ik hierboven gaf. Bosboom `met
zijn vrouwelijk gemoed' vervulde voor Truida de rol van de dienende moeder, terwijl zij met haar geestesarbeid bezig was . Een andere, waarschijnlijk completere
visie op hun huwelijk geeft Reeser . Bosboom was, zoals hij hem schetst, een
gecompliceerde natuur, een rusteloze werker die naar het volmaakte streefde .
Anderzijds ook iemand die ontspanning zocht in gezellige omgang en feesten
(II, 3) . Toussaint daarentegen had een meer ernstige bespiegelende aard . Maar
Bosbooms vrolijke perioden werden afgewisseld door diepe depressies die hem het
werken onmogelijk maakten . Soms waren de financiele zorgen zo groot dat in
feite Truida de kost moest verdienen . Maar ook dat beeld past uiteraard bij de
manier waarop Toussaint haar leven en schrijverschap heeft willen inrichten . Als
de nood aan de man komt kan zij, de grote uitzondering, ook de mannenrol van
kostverdiener op zich nemen . Zo heeft Toussaint de rol van de uitzonderlijke
vrouw vervuld, een rol die haar succes bracht maar haar wel op sommige punten
van haar medevrouwen losmaakte .
Ik heb met bovenstaande beschouwing niet de indruk willen wekken dat dit
allemaal negatief geduid moet worden . Dat Toussaint zich aanvankelijk afzette
tegen bet vrouwelijke schrijverschap zoals zich dat met name in de roman intime
manifesteerde, heeft haar mogelijkheden als auteur overduidelijk vergroot . Haar
gezichtsveld was ruimer dan dat van haar vrouwelijke collega's, zowel wat ruimte
als war tijd betreft . Haar boeken hebben allure, getuigen niet alleen van psychologisch maar ook van historisch inzicht . Haar keuze ligt ook wel in de lijn der verwachtingen . Wanneer bet vrouwelijk schrijverschap zich op een bepaalde manier
heeft gevestigd en er algemeen een bepaalde typisch vrouwelijk geachte kleur aan
wordt toegekend, is het begrijpelijk wanneer een schrijfster daar afstand van
neemt .
Hoe dan ook, haar keuze heeft tot gevolg gehad dat Bosboom-Toussaint zich
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een reputatie heeft verworven. Onbetwist hoort ze met haar omvangrijke en rijkgevarieerde oeuvre tot de groten van de Nederlandse negentiende eeuw. Ze had
contacten met de belangrijke literatoren van haar tijd . Ze werd aan het hof ontvangen . Ze is als eerste vrouw lid, of beter, honorair lid geweest van de
Maatschappij der Nederlandse letterkunde . Ze is vele malen gehuldigd . Bij haar
leven is men al begonnen haar verzameld werk uit to geven en is er al een biografie van haar geschreven door Jan ten Brink . Ze heeft als enige vrouw uit de negentiende eeuw de canon gehaald, niet omdat haar werk grosso modo zoveel leesbaarder en aantrekkelijker zou zijn dan dat van vrouwelijke collega's als Hasebroek
en Van Calcar, maar omdat ook mannen ervan overtuigd waren dat men haar eenvoudig niet over her hoofd kon zien .
Ten slotte
Her is al meer dan dertig jaar geleden dat ik voor her eerst veel van BosboomToussaints werk heb gelezen . Van die lectuur had ik de herinnering overgehouden
aan een betrekkelijk monolithisch, imponerend, vroom en vaderlandslievend oeuvre, met veel goed-uitgewerkte `round characters' . De recente (her)lezing gaf toch
een war ander beeld . In plaats van eenvormigheid troffen me nu inconsistenties en
breuklijnen, zeker onder invloed van her deconstructivisme dat daarop is gespitst .
Over een van die probleemvelden, haar problemen met haar identiteit als vrouwelijk auteur, heb ik hierboven een korte beschouwing gegeven, maar er is meet
dat aandacht verdient . Er is de spanning tussen de verheerlijking van de burgerdeugden en haar steeds doorschemerende bewondering voor de adel ; haar
afkeer van her katholicisme naast de esthetische aantrekkingskracht die ze er kennelijk ook van ondervond (Siertsema, 63-65) ; haar visie op de Hervorming als een
`groot werk des Heeren' zoals ze her in de narede van Het huffs Lauernesse noemt,
terwijl de roman eigenlijk niets to zien geeft dan verscheurdheid in personen en
families ; haar evangelisch christendom dat contrasteert met vreemde racistische
trekjes die een baboe, een 'wraakzuchtige Javaansche', komisch een "apin" noemt,
zij her met distantierende aanhalingstekens (Langs een omweg, 44-46) . En er is een
confrontatie die Bosboom-Toussaint niet bij zich heeft toegelaten, die tussen welgesteldheid en de bittere negentiende-eeuwse armoede . Aan her slot van Te laat
van Betsy Hasebroek breekt de armoede even - bij wijze van contrast - binnen in
de huiselijke kring van de hoofpersonen, in Hermine van Elise van Calcar zoekt
de vrouwelijke hoofdpersoon de armen op onder leiding van een moederlijke
vriendin. Bij mijn weten ontbreken dergelijke taferelen in her contemporaine
werk van Bosboom-Toussaint. Met bewonderende verbazing schrijft ze aan Da
Costa over de Haagse predikant C .E . van Koetsveld : `[Die] sluipt onze achterbuurten rond en vermijdt niet de walgelijkste schuilhoeken, noch de afzichtelijkste lijders om de vonken van den menschelijken geest op to rakelen, zelfs waar hij
ze niet ziet gloren' . (Dyserinck, 141) . Zijn humor is `bitter', zo noteert ze - begrijpelijk, zou men denken . In Bosboom-Toussaints oeuvre is her arme yolk een collectief dat liefst op een afstand gehouden wordt, zoals dat - zo men wil symbolisch - gebeurt in Gideon Florensz, als de menigte zich op een beangstigende
manier op de resten van de maaltijd van Leycester stort en er met geweld gedreigd
wordt en later verbodsbepalingen herhaling van zulke taferelen onmogelijk
maken .
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Zo daagt her werk van Bosboom-Toussaint op tal van punten uit tot nadere
bestudering en her zou to betreuren zijn wanneer haar voor de tegenwoordige tijd
weinig aantrekkelijke reputatie van vrome burgerlijke schrijfster verder onderzoek
in de weg zou staan .
Literatuur
Er is steeds geciteerd naar de gemakkelijk to bereiken, zij het slordige editie van
her verzameld werk in 25 delen bij uitgeverij D . Bolle to Rotterdam . Met
dezelfde band is daaraan toegevoegd Verspreide novellen en geschriften. Ed. Johs .
Dyserinck. Rotterdam [1912] .
J.M.C. Bouvy, Idee en werkwijze van Mevrouw Bosboom-Toussaint. Rotterdam
1935 .
Cd. Busken Huet, 'Mevr. Bosboom-Toussaint. Tweede artikel . Majoor Frans etc.' .
Litterarische fantasies en kritieken XVI, Haarlem z .j . p. 119-147 .
Johs . Dyserinck, Anna-Louisa-Geertruida Bosboom-Toussaint ; levens en karakterschets. 's-Gravenhage 1911 .
Onuitgegeven brieven van Mevr. Bosboom-Toussaint. Ed. C . Tazelaar. Zutphen z . j.
[1934] .
H . Reeser, De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint . Haarlem 1962.
H . Reeser, De huwelijksjaren van A.L .G. Bosboom-Toussaint. Groningen 1985 .
Bettine Siertsema, 'Her geloofsmotief in her werk van Bosboom-Toussaint' .
VoortgangVIII, 1987 . p. 55-68 .
Joke van der Wiel, 'Een pittige heldin' . In : Nederlandse literatuur; een geschiedenis.
Onder hoofdred. van M .A. Schenkeveld-van der Dussen . Groningen 1993 .
p . 500-506 .
Noten
1 Wat buitenlandse vrouwelijke auteurs betreft, Bosboom-Toussaint heeft
waardering voor her werk van George Eliot 'een zoo veelbeteekenend
auteur' . 'Haar Adam Bede, haar Romola, hare Herders en Schapen enz . enz.
moeten u stof geven om ook daarin her christelijk beginsel waar to nemen
en regt to does' . (Onuitgegeven brieven, 40) . De "novelletjes" van Mme de
Stael vond ze "flauw" (Reeser II, 396 nt . 136) .
2
Almagro is eerder in verband gebracht met Byrons `The corsair', en door
Vierhout met meet overtuigingskracht met Schillers Die Ri uber (Reeser I,
14 en 24 nt . 769) . Ik bepleit hier, zonder de genoemde beinvloeding to ontkennen, dat her van minstens zoveel belang kan zijn to bekijken tegen welke
werken een boek zich afzet . Mogelijk kan men op dezelfde manier Het huffs
Lauernesse bezien als een emulatie van de historische roman van Fr. Herbig,
Hillegonda van Teylingen, die eveneens de opkomst van de Hervorming
beschrijft maar waarvan de recensent in de Vaderlandsche letteroefeningen (I,
1835, 84) kritisch opmerkt : 'er ontbreekt de regte kleur voor de zestiende
eeuw en her bevat niets over de gisting der gemoederen en de strijd der
begrippen .'
3 Ik ga hier verder op in in een artikel `De pedagogisch-normatieve waarde
van vrouwenromans in de eerste helft van de negentiende eeuw', to verschijnen in 1996.
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Maria Grever begint aan de andere kant. Zij betoogt dat vrouwen de historische roman konden gebruiken om hun belangstelling voor geschiedenis tot
uiting to brengen in een tijd dat ze nog Been professionele historici konden
zijn . Strijd tegen de stilte; Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in
de geschiedenis (Hilversum 1994), 97-104 .
Over de 'opmerkelijke, zo niet merkwaardige ideeen' van Huet over vrouwen-emancipatie zie Olf Praamstra, Gezond verstand en goede smaak; de kritieken van Conrad Busken Huet (Amstelveen 1991), 269 (citaat)-271
Uitbreiding van de beroepsmogelijkheden voor vrouwen zocht hij eigenlijk
alleen in kunstzinnige vakken . Dat bracht met zich mee dat hij graag naar
vrouwelijke talenten zocht en daar grote waardering voor had . 'Her (zeer)
gematigde standpunt' (271) van Bosboom-Toussaint kwam met her zijne
overeen .
In Het laatste bedrijf van een stormachtig leven behandelt Bosboom-Toussaint
dat thema met een verwijzing naar een Italiaanse bron, `I piacevoli notti',
van Straparola (193) .
Zo heeft ze ook de vrouwelijke hoofdpersoon van Het laatste bedrijf van een
stormachtig leven (1863), de bloemschilderes Maria van Oosterwijk, volgens
Bouvy gezien als waarlijk geemancipeerd, dat is een vrouw met `Die mannengeest, waarvan Van der Palm zegt, dat hij der teederste vrouwen eigendom kan zijn zonder het echt vrouwelijk karakter to misvormen' (Bouvy,
118, echter zonder bronvermelding) . Het citaat is to vinden in Maria van
Oosterwijk, een novelle die in de Bolle-editie achter De prinses Orsini is afgedrukt, 306 .
Allerlei elementen uit die biografie komen terug in de novelle Laura's keuze .
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Literaire subsidies in de negentiende eeuw?
Marita Mathijsen

De geschiedenis van de relatie tussen de overheid en de literatuur in Nederland is
nog niet geschreven . Er zijn wel studies over de middeleeuwse hooding van de
adel ten opzichte van literatoren en ook bestaan er enige bundels over hedendaagse subsidiesysteem .' Over de verhouding in de tussenliggende tijd zijn er
slechts war losse artikelen gepubliceerd . Ook vindt men wel enkele gegevens in
studies die vanuit een andere invalshoek geschreven zijn, bij voorbeeld vanuit her
particuliere mecenaat of vanuit een biografisch standpunt . In de zestiende eeuw
blijken de Staten van Holland Jan van der Noot financieel gesteund to hebben bij
zijn poging een nationaal epos to schrijven (Bostoen 1987, 1993) . Her baantje bij
de Bank van Lening dat de behoeftige, bejaarde Vondel van de overheid aangeboden kreeg, doet vermoeden dat er in de Republiek een vorm van kunstenaarsondersteuning door de overheid bestond . Enkele recente artikelen bevestigen dat de
Staten-Generaal auteurs van een werk met een opdracht als 'vereering' een flink
geldbedrag schonk (Verkruijsse 1990, 1991) . Een cadeau in natura, zoals `3 amen
rijnwijn' en een toekenning van een jaarlijks traktement kwamen ook voor.
Vondel kreeg van het Amsterdams stadsbestuur voor zijn Inwydinge van 'tstadthuis
tAmsterdam zilveren snuisterijen, Barlaeus ontving van Frederik Hendrik voor zijn
Latijnse lofdichten een geldbedrag en bovendien werd hem een jaarlijkse uitkering
toegekend van f 600 . 2 Echter besloten de Staten in 1632, dat er in de toekomst
geen dedicaties meer aangenomen zouden worden . In 1657 werd een resolutie van
dezelfde strekking aanvaard, maar her lijkt erop dat beide resoluties niet strikt
gehanteerd werden (Verkruijsse 1991) .3 Voor de achttiende eeuw is er slechts een
artikel over steun aan schrijvers beschikbaar, gebaseerd op onderzoek van enkele
kunstenaarsbiografieen (De Vet 1985) . In deze tijd was de overheid bepaald krenterig met donaties. Voor zover er van staatsmecenaat gesproken kan worden, is dit
van een brokkelig en incidenteel karakter (De Vet 1985, 154) . Een auteur als
Pieter Langendijk die in inkomen achteruit gegaan was, kreeg in 1749 een
bepaald bedrag uit 'consideratie voor desselfs persoon' maar er mocht geen precedent geschapen worden .
Over de negentiende eeuw, die op veel gebieden her beginpunt betekent in de
omslag van particuliere bemoeienissen naar overheidszorg, is helemaal niets
bekend . Dat is een des to groter gemis omdat in de negentiende eeuw een professionalisering van de schrijverij op gang kwam . 4 Ofschoon de broodschrijver al
vroeger bestond, komen er steeds meer beroepsauteurs . De vraag of de overheid
na de instelling van her Koninkrijk iets betekende voor de literaire kunstenaar, is
tot heden zelden gesteld . Her lijkt er op dat er niet veel to halen viel voor de schrijver. Van enkele individuele kunstenaars is bekend dat zij (of hun vrienden) pogingen deden om van staatswege ondersteuning to verkrijgen, maar daar staan particuliere inzamelingen voor behoeftige schrijvers tegenover. Voor her bejaarde
echtpaar Bosboom-Toussaint werd in 1879 door vijf vrienden, 'gesteund door
eenen zeer kleinen kring van vrienden en hoogschatters', een fonds ingesteld dat hun
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een jaarlijks inkomen van f 3000 tot hun dood garandeerde (Reeser 1985, 300) .
Multatuli's voortdurende beroep op uitgevers en vrienden voor steun resulteerde
in 1864 in een poging van J . van Vloten om geheel en al buiten Multatuli om geld
in to zamelen voor Mevrouw Douwes Dekker en de kinderen . In 1866 nam
Potgieter deze actie over . Later trof Multatuli een mecenas in Johannes ZUrcher,
die hem 14 .000 DM schonk om her huis in Nieder-Ingelheim to kopen . Ook
organiseerde hij her `Huldeblijk' van 1882 dat bestond uit een groot bedrag voor
lijfrentes. 5 De overheid lijkt zich in die jaren verre to houden van ondersteuning.
Ook bij de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw komen de initiatieven van particulieren . Door een inzamelingsactie van Herman Gorter en
Albert Verwey, die f 26 .000 opbracht, kon Lodewijk van Deyssel bij zijn koperen
bruiloft op 26 november 1899 grond in Baarn aangeboden worden, met een
bedrag voor een daarop to bouwen huis . Bovendien kreeg hij een lijfrente met een
jaarlijkse uitkering (Uyldert 1955, 146 ; Prick 1966, 264) . Gorter zou later zelf een
huisje aangeboden krijgen door de gefortuneerde vader van Jan Verb .
In 1918 is er een apart ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
ingesteld . Dit betekende niet dat er toen een verbetering in de overheidssteun
voor schrijvers optrad . Slechts enkele oudere auteurs kregen in de jaren twintig en
dertig eregelden en enige literaire boekuitgaven van nationaal belang werden
gesubsidieerd (bij voorbeeld de uitgave van Vondels werken door de
Wereldbibliotheek) . 6 Gerrit Achterberg werd in 1945 geholpen met een staatsstipendium van f 1000 op voorspraak van Ad den Besten (Hazeu 1988, 443) . De
moeizame toekenning doet vermoeden dat er toen van de overheid voor armlastige schrijvers slechts bij uitzondering lets to verwachten viel .
Ondanks her gebrek aan overzichtsonderzoek kan wel geconstateerd worden
dat structurele subsidiering van literatuur pas iets van de laatste jaren is . De eerste
staatsprijs voor letterkunde, de P.C . Hooftprijs, werd in 1947 ingesteld . Her
Fonds voor de Letteren, dat systematisch studiebeurzen aan auteurs en vertalers
toekent met overheidsgeld, bestaat pas 30 jaar . 1
Anders is de betrokkenheid van de overheid bij de beeldende kunst . Koningshuizen en adel hebben altijd een sterke band met beeldhouwers, architecten en
schilders gehad, die status verleenden aan hun verblijven . Deze voorkeur werd
gedeeld door de burgerlijke overheid . Doorsiaggevend daarbij zal wel zijn dat her
om een materiele kunst gaat . Beeldende kunst levert tastbare investeringen op, die
in waarde kunnen toenemen . Her aantal publikaties over de overheid als mecenas
in de beeldende kunst is beduidend hoger dan dat over de schrijversprotectie . 8
Ook over de negentiende eeuw zijn er diverse publikaties . 9 De eerste koningen
van Nederland vestigden een naam als kunstverzamelaars . Juist die reputatie doet
de vraag reizen naar de houding ten opzichte van de schrijvers en de literatuur .
Rijksondersteuning van schrijvers en letterkundige werken tussen 1830-1840
Een systematisch onderzoek naar de band tussen schrijvers en literatuur en de
overheid moet beginnen in de archieven van her ministerie van Binnenlandse
Zaken, waaronder de kunsten ressorteerden . Met een werkgroep van de
Universiteit van Amsterdam heb ik de indices en verbalen van een aantal regeringsjaren van Koning Willem I onderzocht . 10 Juist omdat Willem I zich sterk
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maakte voor een nationale kunstcollectie, drong de vraag zich op of hij ook een
bevorderend beleid voor de letterkunde voorstond . Het onderzoek dat we gedaan
hebben is bepaald niet afgerond, maar op basis van wat bestudeerd is, vallen er wel
enkele conclusies to trekken. Enkele gebreken kunnen nu al aangegeven worden .
Door de aanzienlijke omvang van her materiaal hebben we slechts zes jaar volledig in kaart kunnen brengen (1832, 1834, 1836-1839) . We hebben geen kans
gezien systematisch andere archieven, zoals dat van de Secretaris van Staat, dat van
de Koning zelf en de provinciale of gemeentelijke archieven bij her onderzoek to
betrekken . Voor een verdere uitbouw is dit wel noodzakelijk, omdat de toekenning van gelden steeds in overleg met provinciale en gemeentelijke besturen
plaatsvond . Verder is de periode die ik gekozen heb misschien niet de elegantste .
Juist na de Belgische opstand en afscheiding vond er een enorme reorganisatie
plaats in her ambtenarenapparaat, en de geldverslindende opstand had het budget
voor de kunsten praktisch gehalveerd (zie figuur 1 en 2) . 11 Om gefundeerde uit-
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Figuur 1 De organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1832
(Bruin 1989, 81) .

spraken to doen over her letterkunde-beleid van Koning Willem I zou de gehele
regeringsperiode onderzocht moeten worden . Her is namelijk niet ondenkbaar dat
zijn beleid v66r 1830 minder beperkt werd door de grenzen van her budget .
Ons onderzoek ging uit van een brede omschrijving van letterkunde .
Verkruijsse constateert dat in de zeventiende eeuw een omschrijving als `literatuur'
onbruikbaar is (Verkruijsse 1991, 225) . Voor de negentiende eeuw is bet begrip
'letterkunde' al zover uitgekristalliseerd, dat er wel een onderscheidende werking
van uit kan gaan, mits men her hanteert in de toenmalige betekenis . Aan de term
kleeft een kwalitatieve connotatie (namelijk geestelijk en moreel hoogstaande
geschriften) en een genrebegrenzing, maar die is minder strikt dan tegenwoordig
en minder toegespitst op fictionele elementen . Taalkunde, filosofie en geschied-
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Musea
Academies
Subsidies
Instituut
Tentoonst .
Medailles
Muzieksch .
Kunsten
Begroting

Musea
Academies
Subsidies
Instituut
Tentoonst .
Medailles
Muzieksch .
Kunsten
Begroting

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

44784
12 .410

41 .890
9 .910

35 .560
9 .910

37 . 850
9 .400

34800
9 .200

5 .000
16 .28o
10 600

500
16 .280
4 .000

500
16.280
4 .000

600
16 .1oo
4 .000

600
16 .500
3 .000

34 .800
9 .200
6oo
16 .500
3 .000

34800
9 .200
6oo
16 .500
3 .000
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9 .800
6oo
16 .5oo
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1839
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39 . 693

8.ooo

8 .000

97074
8 7-35 0
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49386
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53893

8 .000
72 .100
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72 .100
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5 .000
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4 .000
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Figuur 2 Staatsondersteuning van kunst in de begrotingen 1831-1848 (Hoogenboom
1985, 268) .
kunde vielen ook onder de letterkunde .
Bij her begrip 'ondersteuning' hanteerden wij eveneens een royale omschrijving . Her ging ons niet alleen om bet achterhalen van financiele hulp, maar ook
wilden wij zicht krijgen op bevordering door morele steun, erkenning, goedkeuring of andere vormen van immateriele beloning .
Met deze ruime invulling van 'letterkunde' en 'ondersteuning' zijn we naar de
klappers en de indices van her ministerie van Binnenlandse Zaken gegaan . 12 Uit
de indices hebben we gevallen die met letterkundige ondersteuning to maken hadden geselecteerd . 13 Van de geselecteerde gevallen werden de verbalen opgevraagd
en beoordeeld op relevantie voor ons onderwerp. Tot onze verrassing troffen we
een rijk archief aan met oorspronkelijke manuscripten van dichtwerken, unieke
drukwerkjes, intekenlijsten en schrijversbrieven . Her doorlezen van de verbalen
resulteerde in de onverwachte ontdekking dat er gesproken kan worden van een
tamelijk systematische ondersteuning van letterkundige werken in deze periode .
We konden de gevallen ordenen in vier vormen van ondersteuning, opklimmend
in belangrijkheid, en een restcategorie, die ik hierna aan de hand van enkele voorbeelden zal omschrijven .
1 . Aanbieding van een manuscript of gedrukt werk
Schrijvers en uitgevers stelden er blijkbaar een eer in om een bepaald werk aan to
bieden aan de Koning, teneinde een bedankbrief to ontvangen . Dat bet doel van
de aanbieding geen andere is dan de immateriele beloning van een koninklijke
waardering, blijkt uit een brief van Carel Godfried Withuys . Hij hood in 1836
een bundel gedichten aan waarin hij volgens eigen schrijven had gepoogd een paar
trekken van vaderlandse vrouwendeugd uit de tijd van de Opstand tot voorbeeld
van latere generaties to vereeuwigen . `In een land waarvan de taal zo naauwe grenzen heeft, bestaat, bovenal voor den dichter, geen ander loon dan in de achting des
landgenoots en de goedkeuring des Konings' (16 juli 1836, 62) . 14
Voor een geschenk aanvaard werd door de Koning, kwam er een omslachtig
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proces op gang. De Secretaris van Staat stuurt een missive naar de minister van
Binnenlandse Zaken met verzoek om 'consideratie en advies' . In deze jaren waren
dat Mr. Hendrik Jacob baron van Doorn van Westcapelle (1831-1836) en
Hendrik baron Merkus de Kock (1836-1841) . De minister schrijft dan gewoonlijk op zijn beurt een verzoek om consideratie en advies aan de gouverneur van een
provincie, om inlichtingen over de aanbieder. De gouverneur neemt vervolgens
contact op met de burgemeester van de woonplaats van de aanbieder . Op basis
van deze rondgang stelt de minister een rapport op met een advies. De adviezen
komen altijd terug bij de Koning en deze wijkt daar zeer zelden daar van af . 15 De
Koning laat aan de minister berichten war zijn besluit is en hoe dat uitgevoerd
moet worden . Dit betekent dat de aanbieding van een eenvoudig dichtstuk vijf
maal op de agenda van Binnenlandse Zaken kan verschijnen, nog afgezien van her
aantal keren dat de aanbieding bij de Secretaris van Staat, de gouverneur van de
provincie en her gemeentebestuur figureert . Om een voorbeeld to geven : een zekere F Douchez biedt aan de Koning een exemplaar van een bundel toneelstukjes
aan die uitgegeven zijn `ten behoeve van noodlijdende visschers to
Scheveningen' . 16 Op 20 maart 1837 (104) komt bij her ministerie van
Binnenlandse Zaken een missive daarover binnen . De minister vraagt aan de gouverneur van Zuid-Holland consideratie en advies . Op 11 april staat de aanbieding
weer op de agenda . De gouverneur van Zuid-Holland heeft in een nota geschreven dat Douchez geen andere bedoeling had met de aanbieding van de toneelstukjes, dan Zijne Majesteit een bewijs to geven van zijn eerbied en hij wil alleen
maar een blijk van tevredenheid ontvangen . 17 april volgt dan her rapport . De
minister adviseert aan de Koning om aan Douchez to berichten dat de werkjes in
dank aanvaard worden en dat Zijne Majesteit genoegen heeft beleefd aan her
menslievend doel . Enige dagen later, op 22 april, bericht de Koning dat de zaak
volgens advies afgehandeld kan worden . Op 27 april gaat een brief uit naar
Douchez over de aanvaarding van het geschenk, die bijgesloten wordt in een missive aan de gouverneur van Zuid-Holland. De gouverneur wordt verzocht de
dankbrief aan Douchez ter hand to stellen .
De vraag rijst natuurlijk waarom er zo omslachtig met aanbiedingen omgesprongen werd, en of er ook wel eens iets geweigerd werd . Uit de diverse aanvaarde boekgeschenken of manuscripten blijkt dat er alleen een dankbrief uitgaat als
op de aanbieder en zijn werk in moreel, politick en godsdienstig opzicht geen aanmerkingen to maken zijn . Geschriften die getuigen van partijdigheid worden niet
aangenomen. Om er zeker van to zijn dat er geen dankbrief geschreven wordt aan
een onbetrouwbaar type, dat er vervolgens goede sier mee zou kunnen maken, is
de lange omweg noodzakelijk. Alleen bij aanbiedingen van bekende schrijvers
zoals Jacob van Lennep, stelt de minister geen persoonsonderzoek in .
Op grond waarvan ontvangt men een dankbetuiging? Letterkundige kwaliteit
van her werk wordt wel gewaardeerd, maar daarnaast spelen andere verdiensten
een rol . Edities van Nederlandse historische teksten en geschiedkundige studies
worden meestal aanvaard . Dat betekent dat een nationalistisch criterium gehanteerd werd . Een werk moest van belang zijn voor de identiteit van de Nederlandse
letteren . In dezelfde categoric vallen werken die uiting geven aan vaderlandsliefde
of aanhankelijkheid aan de Koning en die daarom meestal wel aanvaard werden .
Soms lijken alleen al goede bedoelingen of nuttige strekkingen voldoende to zijn
voor een bedankbrief.
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In de periode die wij onderzocht hebben, ontvangt de Koning - de minister
krijgt ook wel eens rechtstreeks werken toegestuurd - per jaar gemiddeld een dertigtal gedrukte of geschreven letterkundige werken . Hiervan worden er meestal
slechts drie of vier afgewezen . De geschenken worden meestal doorgesluisd naar
de Koninklijke Bibliotheek, waar de sporen van afkomst nog vaak to vinden zijn
in de exemplaren .
Edities worden meestal voetstoots geaccepteerd, zoals de uitgave van Ferguut door
de Utrechtse hoogleraar L .G . Visscher (14 mei 1838, 115) . Alleen om de vaderlandslievende uitstraling wordt een gedicht van W J . Kelder, Uitboezemingen op
s'Konings verjaardagaanvaard . De minister rapporteert dat Kelders produkten niet
van 'hooge vlugt' zijn, maar wel getuigen van grote liefde voor de Koning en her
vaderland . Kelder ontvangt behalve een dankbrief ook nog enige boekgeschenken
uit de voorraadsdoos van her rijk (3 September 1838, 97) . Een liederenbundel van
M .H . de Graaff wordt aanvaard, ondanks her feit dat de muziek middelmatig
genoemd wordt . Alleen her feit dat de teksten Hollands zijn, en er aan liederen in
deze taal nog Been overvloed is, maakt dat de uitgave nog enig belang bezit, rapporteert de minister aan de Koning (5 april 1836, 162) . De Amsterdamse uitgever-dichter M . Westerman wendt zich geregeld tot de Koning met een geschenk .
Een dankbrief is dan onontkoombaar, omdat zijn zonen in 1830 vrijwillig dienst
hebben genomen en een ervan gestorven is voor her vaderland . Buitenlandse aanbiedingen krijgen een voorkeursbehandeling . Een dankbrief naar her buitenland
gaat vaak vergezeld van een geschenk . De Fransman Ramon de la Sagra die her
werk Voyage en Hollande et en Belgique aanbiedt, ontvangt van de Koning een gouden ring met briljanten ter waarde van f 300 (15 mei 1839, 97) . Soms wordt een
deskundige gevraagd zijn oordeel to geven over een historisch werk . Jacob van
Lennep stuurt in 1838 het eerste deel op van Onze voorouders, in verschillende tafereelen geschetst. De minister vraagt advies aan de rijksarchivaris, die er een rapport
over schrijft . Hij meent dat her verhaal deels op historische waarheden is geent,
maar dat er ook veel verzonnen is . Wel ademen de gebeurtenissen de geest van
onze voorvaderen . Sommige uitdrukkingen zijn war plat . Op die kleine vlekken
na kunnen de taferelen bevallig genoemd worden . De rijksarchivaris adviseert dan
ook her boek to aanvaarden en in de Koninklijke Bibliotheek to plaatsen (17
november 1838, 147) . Zelfs een negatief literair advies kan leiden tot een dankbrief als de boodschap maar in orde is . Over een toneelstuk van J . Mansveld dat
waarschijnlijk in manuscript aangeboden wordt, want een gedrukte versie is niet
opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, zegt her rapport dat
her niet verheft, geen diepe krachtvolle gedachten bevat en weinig originaliteit
vertoont. Toch wordt her aanvaard vanwege de goede strekking (8 december
1834, 134) .

Van de gevallen die teruggestuurd werden, noem ik twee heel uiteenlopende voorbeelden . Isaac da Costas Inleiding tot eene reeks van voorlezingen over de geschiedenis van het vaderland (Amsterdam 1833) werd afgewezen omdat de minister
betwijfelde of her werkje de Koning wel zou behagen, gezien her bijzonder standpunt dat de schrijver innam (13 januari 1834, 207) . Da Costa werd in veel kringen niet geaccepteerd vanwege zijn extreme standpunten, en dat verklaart her
negatieve advies . Een Duitser uit Berlijn, B .W Beck, die vergunning vroeg om her
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dichtwerk Cunina aan to bieden, ving bot op kwaliteitsgronden . Na informatie bij
her ministerie van Buitenlandse Zaken en de gezant aan her Pruisische hof bleek
dat het werk 'geen genoegzame waarde heeft om aan de aandacht van de Koning
to worden aanbevolen' (27 september 1837, 60) .
2. Intekening
Een vorm van bijna modern subsidiebeleid is to vinden bij de verzoeken om intekening op uit to geven boekwerken . Uitgever of schrijver verzoeken de Koning in
to tekenen op een boekwerk en soms vraagt men of zijn naam boven aan de intekenlijst mag geplaatst worden . De voordelen hiervan zijn evident. In de eerste
plaats worden er exemplaren gesleten, meestal vijf, vaak tien . Her aantal kan oplopen tot 120, maar her komt ook geregeld voor dat er op drie exemplaren ingetekend wordt . Belangrijker zal zijn, dat men de Koning als intekenaar kan vermelden en dus een soort koninklijke goedkeuring verkrijgt. Daarmee kan men andere
hoogwaardigheidsbekleders over de streep trekken en voldoende intekenaars verzamelen om een project van start to laten gaan . Bovendien zullen ook andere
potentiele kopers aangemoedigd worden door her idee dat ze hetzelfde boek als de
Koning in de kast kunnen zetten. Omdat her geregeld gebeurt dat een project
voor een boekwerk dat geen steun krijgt van de overheid, niet tot publikatie komt,
kan ik deze vorm van ondersteuning projectsubsidies noemen .
De procedure voor toekenning van intekening is dezelfde als bij de aanbiedingen, zij her dat er nu vaker een archivaris of bibliothecaris geraadpleegd wordt
voor advies . De hoofdbibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek rinds 1836,
J .W Holtrop, is geregeld raadgever van de minister . Als intekenexemplaren ontvangen worden, gaat er een betaalopdracht uit . Er was een bedrag op de begroting
speciaal gereserveerd voor bestelling van boekwerken . De exemplaren worden na
ontvangst meestal verdeeld over de universiteiten en athenea in den lande . De
Koninklijke Bibliotheek krijgt altijd een toewijzing . Boeken die geschonken worden aan mensen die iets aan de Koning aanbieden, komen vaak uit de voorraad
intekenexemplaren.
De criteria om tot intekening over to gaan zijn strikter dan bij de aanvaarding
van een letterkundig werk . Er zijn dan ook veel meer afwijzingen dan bij de eerste categoric . Gemiddeld telden wij 15 verzoeken tot intekening per jaar, waarvan
minstens de helft afgewezen werd . De minister meende dat letterkundige ondernemingen van 's rijkswege aangemoedigd zouden moeten worden onder twee
voorwaarden . De uitgave moest wenselijk voorkomen, maar de projecten moesten
`van zoodanige aard zijn dat zij geene bijzondere aanmoediging van her groot
publiek to verwachten' hadden (16 september 1834, 118) . Stelselmatig wordt
ingetekend op edities van zeventiende-eeuwers en op uitgaven van oude handschriften . Historische projecten kunnen ook op intekening rekenen als de wetenschappelijke waarde vaststaat . Ondernemingen die de roem van de natie kunnen
verhogen zijn goed voor royale bestellingen . Daarbij behoren ook de vertalingen
van werken van Nederlandse schrijvers . Tijdschriften kunnen op steun rekenen als
ze een hoge kwaliteit nastreven .
Bij de afwijzingen worden uiteenlopende redenen opgegeven . Een hoge morele standaard van de schrijver en de uitgever staat steeds voorop, maar ook de literaire kwaliteit krijgt nu veel aandacht . Debutanten worden niet aangemoedigd en
bloemlezingen zijn verdacht omdat men meent dat de uitgever meestal slechts op
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snelle winst uit is . Op cognitieve magazijnen en leestijdschriften wordt niet ingetekend omdat die toch wel steun bij her publiek zullen krijgen . 17 Een tijdschrift
wordt afgewezen omdat de redactie een anonieme aanvraag ingediend had .
De editie die de meeste intekeningen van de hele periode verwierf, was een kritische uitgave van Vondels Joannes de boetgezant, bezorgd door de roomskatholieke
Leidse hoogleraar J .M . Schrant, die voor de Belgische opstand in Gent werkte .
Her ministerie tekende in op 120 exemplaren . Hier is gedeeltelijk sprake van afkoping van een oude schuld die nog dateert van voor de Belgische afscheiding . Toen
kreeg Schrant een toezegging voor inschrijving op een bijbelvertaling, die echter
nooit uitgekomen is (11 juni 1839, 49) . Een andere Vondel-editie werd gehonoreerd met intekening op 10 exemplaren . Her ging bier om de studie J van den
Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen,
in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd van de Groningse hoogleraar B .H .
Lulofs (11 april 1838, 50) . Van een uitgave van werken van Jacob Cats werden
twaalf exemplaren (26 augustus 1835, 79) en van de nagelaten gedichten van
Cornelis Loots zes exemplaren afgenomen (6 november 1835, 82) . Jan Frans
Willems kreeg, ondanks zijn Belgische afkomst, in 1836 steun voor zijn uitgave
van Reinaert de Vos, na een gunstige beoordeling van de rijksarchivaris (2 november 1836, s .n .) . Grote waardering ontving de Duitse hoogleraar Franz Joseph
Mone to Karlsruhe die een Ubersicht der Niederldndischen Volks-literatur dlterer
Zeit gepubliceerd had en van plan was een editie to maken van 400 nog onbekende Nederlandse gedichten . Van de eerste uitgave werden 25 exemplaren
besteld en er werd voor een zelfde aantal ingetekend op her nieuwe project . In verband met deze kwestie luchtte de hoofdbibliothecaris van de Koninklijke
Bibliotheek, Holtrop, zijn hart aan de minister over her uitgeven van handschriften . Hij was van mening dat her `van her grootste nut en belang voor onze
Letterkunde' zou zijn om handschriften in druk toegankelijk to maken . 'Zoolang
toch zulke gedenkstukken van oudere Historie en Letterkunde alleen in handschriften bestaan, blijven zij ofschoon met den meesten zorg bewaard, ten allen
tijde voor vernieling blootstaan, welke den letterkundigen wereld een onherstelbaar verlies zou toebrengen, hetgeen niet to vreezen is, zoodra de text dier
Handschriften naauwkeurig door den druk overgenomen, vermenigvuldigd en verspreid zullen zijn' (5 april 1837, 75) .
Een historische studie waar her ministerie zich achter stelt door op 50 exemplaren in to tekenen, is her grote project van Is . An . Nijhoff. In negen delen verschenen tussen 1830 en 1875 diens Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van
Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd (27 mei 1839,
111) . IS Andere historische studies krijgen veel minder steun . P van Limburg
Brouwer kan vijf exemplaren van zijn Histoire de la civilisation morale et religieuse
des grecs (in acht delen verschenen tussen 1833-1842) aan her ministerie kwijt
(31 december 1832, 136) . De erven Bohn vragen behalve om intekening op
M . Siegenbeeks, Leven en bedrijfvan mr. Johan van Oldebarneveltook om de naam
van de Koning aan het hoofd van de lijst van intekenaren to mogen plaatsen . Er
worden vijf exemplaren besteld (19 april 1836, 78) . 19
Pure verhoging van her aanzien der natie is her doel van de grote intekening op
een werk van de Engelsman William Young Ottley, die wilde bewijzen dat de uitvinding van de boekdrukkunst aan Haarlem toekomt . Er werd ingetekend op
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110 exemplaren voor rekening van her Fonds ter aanmoediging van Nationale
Nijverheid. Overigens verscheen het werk pas in 1863 (20 oktober 1834, 100) . 20
In nationalistisch licht moet ook de intekening op vertalingen van werk van
Nederlandse auteurs gezien worden . Aanvragen hiervoor werden altijd gehonoreerd . August Clavareau uit Maastricht vertaalde poezie van H . Tollens, A . van der
Hoop jr. en H . van Alphen in her Frans, en verwierf daar steeds intekening op .
Tollens' L'Hivernage des Hollandais a la Nouvelle-Zemble, 1596-1597 was nog bij
de derde druk in 1838 goed voor drie exemplaren (14 januari 1837, 54) .
Her enige tijdschrift in deze jaren waarop ingetekend wordt, is Athenaeum, tijdschrift voor wetenschap en kunst. Dit is een kwalitatief hoog aangeschreven tijdschrift, vergelijkbaar met De Gids. 21 De steun wordt gevraagd als her tijdschrift al
een jaar bestaat . Zowel de belangwekkende inhoud als de goede redactievoering
zijn redenen om in to tekenen voor 20 exemplaren van de eerste en tweede jaargang. Tien daarvan gaan naar Indict (25 november 1836, 66) .
Afwijzingen van verzoeken tot intekening zijn talrijk . Tijdschriften kunnen moeilijk subsidie krijgen . Her Rotterdamse tijdschrift Abeille Neerlandaise wordt niet
gesteund omdat her een typisch produkt van `de geest der natie' is, zodat her toch
wel populair zal zijn bij her publiek . Subsidie is dan niet nodig . Als zoiets niet
goed loopt, is her de moeite niet waard om er overheidsgeld in to steken (7 maart
1838, 65) . Het Leeskabinetvalt ook `in de geest der natie', waarmee bedoeld wordt
dat her aan de publiekssmaak voldoet en daarmee buiten de boot (7 januari 1834,
93) . Een vergelijkbare redenering wordt gebruikt om intekening op her
Geschiedkundig magazijn voor alle standen of to wijzen . De rijksarchivaris adviseert
de minister op dergelijke werken niet in to schrijven, want enerzijds zijn ze niet
wetenschappelijk genoeg om blijvende waarde to bezitten, en anderzijds vinden ze
als werk van vermaak wel debiet bij her publiek (9 oktober 1839, 56) . 22 Ofschoon
de proeven van De Muzen die her ministerie ontvangen heeft gunstig beoordeeld
worden, volgt toch geen intekening omdat de redactie de aanvraag anoniem ingediend had (8 september 1834, 118) . Blijkbaar vreest de minister dat in de redactie vrijzinnige of politiek incorrecte figuren zitten (zie figuur 3) .
Bloemlezingen maken zoals gezegd weinig kans op steun . F Kaal en C. Bakker
uit Amsterdam, die een verzameling dichtstukken uit willen geven onder de titel
Keur naar scherts en luim, door onderscheidene Nederlandsche dichters, worden
teleurgesteld . De minister rapporteert aan de Koning, dat de gehele onderneming
niet meet is dan een gewone boekhandelaarsspeculatie en niet kan gerangschikt
worden onder de werken die zo belangrijk of nuttig zijn dat intekening gewenst
is (22 april 1834, s .n.) . Zelfs een nationalistische bloemlezing van E .A. van Gogh
met een verzameling van gedichten over de Belgische opstand, wordt negatief
beoordeeld, 'omdat alleen her werk van anderen wordt uitgegeven, ten aanzien
waarvan ook nog de bedenking bestaat, of onder de uittegeven stukken er geene
zullen zijn, waarvan her kopij-regt aan de vervaardigers of uitgevers behoort'
(28 juni 1837, 56) .
Her ontbreken van literaire kwaliteit is een ander belangrijk criterium . Om die
reden wordt intekening op een Herinneringsof r van J .H .C . Venman afgewezen
(17 mei 1839, 47) . Een goed doel van een uitgave vormt geen garantie voor intekening, zoals blijkt uit her verzoek van Markies de Thouars, die De citadel van
Antwerpen wil uitgeven ten voordele van nagelatenen en gewonden van de
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Belgische opstand. De minister rapporteert aan de Koning : 'Vroegere dichtwerken
van den Marquis den Thouars hebben meermalen zoo ten aanzien van den inhoud
als van her kunstmatige der bewerking in onderscheiden maand en tijdschriften
her onderwerp uitgemaakt van aanmerkingen en bedenkingen welke allerzins
gegrond toeschenen en welke her gevoelen hebben doen ontstaan dat de letterkundige voortbrengselen van die heer niet schijnen to kunnen worden gerangschikt onder die werken die in aanmerking kunnen komen om to worden aangemoedigd en ondersteund door middel van de gelden die daartoe uit de begroting
van het departement zouden kunnen aangewend worden .' Opvallend is dat de letterkundige kritiek hier een officiele functie krijgt . Dat de markies in zijn functie
als officier een slechte naam had vanwege zijn dronkenschappen, blijft onvermeld
(1834, 4 juli 94) .
Een (vrij impliciete) afwijzing op morele gronden troffen we in deze jaren aan
bij een verzoek tot intekening op ongenoemde toneelstukjes van W E Hempel . De
minister van Justitie, die om advies gevraagd was, meende dat het bij werkjes van
deze aard minder van pas komt om daarop in to tekenen (20 juni 1837, 126) . Bij
dezclfde verbalen troffen we een afwijzing van intekening op een kunstwerk aan,
op grond van her feit dat een van de makers hokte met een bijzit, terwijl zijn wettige vrouw nog in leven was (12 mei 1837, 131) .
3 . Opdracht aan de Koning
Een vrijwel onneembare hindernis vormde de aanvraag om een bepaald geschrift
aan de Koning to mogen opdragen. Een dergelijke aanvraag werd met grote terughoudendheid behandeld . Her aantal verzoeken daartoe is dan ook gering, en her
aantal toekenningen vrijwel nihil . In 1838 formuleert de minister van
Binnenlandse Zaken de eisen waaraan een werk moet voldoen om opgedragen to
kunnen worden aan de Koning of een lid van her Koninklijk Huis : her moet van
uitgebreid nut zijn voor de letteren, de wetenschap of de kunsten en her moet van
oorspronkelijkheid getuigen (5 januari 1838, 98) .
De procedure is weer identiek aan die bij aanbiedingen . Een zekere Andries van
Hasselaar bij voorbeeld vraagt de Koning of her hem mocht behagen de opdracht
aan to nemen van een dichtstuk ter herinnering aan vaderlandse roem en deugd .
De aanvraag gaat naar de minister van Binnenlandse zaken, en die verzoekt consideratie en advies aan de gouverneur van Zuid-Holland . De gouverneur steekt
zijn licht op bij de burgemeester van Lisse . Van der Duym, de gouverneur, bericht
dat Hasselaar chirurgijn is to Lisse, en als zodanig een vrij goede reputatie heeft,
maar voor de dichter vreest hij Vat de beoordeeling van then arbeid door deskundigen, niet bijzonder gunstig zoude uitvallen' . Her komt de gouverneur
onraadzaam voor om door het aannemen van een dergelijke opdracht de dichter
van gouvernementswege aan to moedigen. Hi) vindt her wenselijk dat de adressant
zijn huisgezin onderhoudt als chirurgijn, 'liever dan zulks to trachten to verkrijgen
door her uitgeven van dergelijke dichtstukken als her onderhavige' . De minister,
die dit advies overbrengt aan de Koning, krijgt van de Secretaris van Staat de
machtiging om her dichtstuk terug to zenden en in welwillende bewoordingen to
kennen to geven dat her niet aan de Koning kan worden opgedragen . De minister geeft deze opdracht met her manuscript van her gedicht, over aan de gouverneur van Zuid-Holland (30 augustus 1837, 54) .
Het gebrek aan kwaliteit is ook reden om Vaderlandsche en anderegedichten van
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een zekere Kuyper of to wijzen, hoewel het hier een liefdadigheidsuitgave is ten
voordele van de verminkten en nageblevene betrekkingen der gesneuvelden in
1830-1831 (20 oktober 1834, 167) . Buitenlandse aanvragers kregen wanneer ze
verzochten een werk aan de Koning to mogen opdragen eenzelfde strenge behandeling als Nederlandse. FT Friedmann, een hoogleraar to Weiburg, die zijn
Museum Latinitatis Recentioris aan de Koning wilde opdragen, kreeg een afwijzende beslissing, omdat her werk niet voldoende nuttig en to weinig oorspronkelijk
bevonden werd (5 januari 1838, 98) .
Wie debutant was of weinig bekend in de letteren, kreeg ook nul op her
request, omdat een opdracht tot dus verre 'als eene uitstekende eer en onderscheiding aangemerkt' werd en die mocht niet op het peil van een aanmoediging
gebracht worden (4 december 1837, 86) . M .J . Lelyvelt en J .W van Leenhoff, die
een weekblad wilden uitgeven en om zowel intekening als toestemming voor een
opdracht vroegen, kregen van de gouverneur van Zuid-Holland een negatief
advies omdat de namen van de aanvragers niet genoeg waarborgen gaven.
Bovendien zouden er in het weekblad wel veel vertaalde en anonieme stukken
staan, en daarvoor leende de naam van Majesteit zich niet . De gouverneur adviseert wel om in to tekenen, maar de minister meende dat het tijdschrift `in de geest
der natie' viel en daarom Been ondersteuning nodig had . Beide verzoeken werden
dus afgewezen (8 September 1837, 70) .
Mevrouw AT Muller-Westerman was de enige die een verzoek tot opdracht
ingewilligd kreeg . Zij mocht haar vaderlandslievend toneelstuk Lambert Meliszn,
of de ouderlievende jongeling van Westzanen uit 1834 aan de Koningin opdragen .
Hierbij zal het verlies van haar broer in de Belgische opstand wel een rol gespeeld
hebben (1 mei 1834, 114) .
4. Gratificatie of pensioen
Er zijn slechts twee gevallen van een soort structurele persoonlijke subsidie in deze
jaren bekend . Petronella Moens en de nazaten van Willem Bilderdijk werden daarmee begunstigd . Verder zijn er enige incidentele gratificaties aan behoeftige letterkundigen. De gratificaties en pensioenen hebben steeds een liefdadige component . Ze worden uitgekeerd aan mensen die letterkundige verdienste hebben maar
buiten hun schuld in slechte omstandigheden verkeren
In 1832 richt de dochter van Bilderdijk, Louise Burckhardt-Bilderdijk, zich tot
de Koning met een verzoek om na de dood van haar vader samen met haar minderjarige broer in aanmerking to komen voor een overdracht van zijn pensioen .
De aanvraag komt via Binenlandse Zaken bij de minister van Financien terecht .
Her advies luidt dat er vanwege de verdiensten van de vader genoegzame redenen
zijn om de beide nagelaten kinderen aan de goedgunstigheid van de Koning aan
to bevelen . Bilderdijk zelf ontving een pensioen van 1800 gulden per jaar . Louise
krijgt voor een periode van tien jaar 500 gulden toegewezen en de minderjarige
zoon ontvangt een tijdelijk pensioen (5 juni 1832, 95) .
De blinde en bejaarde dichteres Petronella Moens krijgt sinds 1835 per jaar
f 200 uitgekeerd, maar elk jaar opnieuw wordt nagegaan via de gouverneur van
Utrecht of er geen wijzigingen in haar omstandigheden gekomen zijn die vermindering toelaten (10 april 1837, 89) .
Daarnaast worden er nog wel gratificaties uitgedeeld, maar deze zijn steeds een-
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malig . Wel ontvangen enige weduwen van hoogleraren met een letterkundige
naam een pensioen, maar dit wordt stelselmatig toegekend aan hoogleraarsweduwen en heeft dus Been binding met letterkundige verdiensten .
De eenmalige toekenningen van gratificaties gaan soms gepaard met de raad
aan de aanvrager om ook op andere manieren dan met literair werk in het onderhoud to voorzien . Dat overkomt EH . Greb die in 1839 een bundel met zes verhalen aanbiedt met her verzoek een arme kunstenaar tegemoet to komen . Hij ontvangt f 100 na inlichtingen bij gouverneur en burgemeester (4 januari 1839, 72) .
Een hulpbehoevend onderwijzer, W Plokker, die het gedicht Jakob Simonsz. de
Rijk, een voorbeeld van ware Vaderlandsliefde aanbiedt, krijgt een gratificatie van
f 50 (21 januari 1839, 142) . Al eerder hebben we gezien dat buitenlanders vaak
een streepje voor hadden . Francois Charles Roud die een franse vertaling van de
gedichtjes van Van Alphen (Imitation des Petits Poemes) gemaakt heeft, vraagt of
de Koning deze van een aanbeveling kan voorzien . De minister meent dat de vertaling minder goed is dan die van Clavareau en raadt de Koning aan alleen een
dankzegging to sturen . De Koning besluit echter tot een gratificatie van f 100
(24 maart 1839, 137) .
5 . Diversen
Uit de archieven zijn nog diverse gevallen van letterkundige ondersteuning naar
voren gekomen die to incidenteel zijn om er aparte categorieen van to maken . Ik
plaats toch enkele overeenkomstige gevallen bij elkaar, omdat onderzoek van een
langere periode misschien toch tot een dergelijke indeling zou leiden .
a. Verzoeken om ordetekenen

J . H . van der Schaaff, lid van de rechtbank van eerste aanleg to Amsterdam, zou
graag het Ridderkruis van de orde van de Nederlandse Leeuw ontvangen, en biedt
daartoe exemplaren van zijn letterkundige geschriften aan . Hierover komen rapporten, o .a. van het ministerie van Justitie, dat negatief adviseert : de man is wel
verdienstelijk, maar niet zo 'overwigtig' dat de gevraagde onderscheiding hem toekomt. Ook het ministerie van Binnenlandse zaken wijst bet verzoek of (25 april
1837, 69) .
De Romeinse Markgraaf Louis Marinio heeft aan Zijne Majesteit een pracht
exemplaar geschonken van zijn editie van Vitruvius De architectura libri decem [ . .]
(Rome 1836) . De markgraaf is uit op een benoeming tot Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw. De bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek wordt
om advies gevraagd en deze is vol lof. Her is een standaardeditie een Koning waardig. De minister adviseert de Koning dat een meer dan gewoon bewijs van erkentelijkheid gewenst is . Her boek wordt geplaatst op de Koninklijke Bibliotheek en
de Ridderorde wordt toegekend (25 september 1837, 119) .
b. Aanschaf van letterkundige collecties

Soms is er een aankoop van archivalia of verzamelingen . Zo wordt 5000 gulden
betaald voor de aankoop van een verzameling oosterse handschriften nagelaten
door J . Willmet, in leven hoogleraar Oosterse talen to Amsterdam (26 september
1836, s .n .) .
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c. Ondersteuning van letterkundige genootschappen
Her Koninklijk Instituut dat een afdeling Letterkunde heeft, ontvangt een grote
structurele subsidie . Her enige genootschap dat in deze jaren een jaargeld toegekend krijgt (in dit geval f 1000) via de weg van her ministerie van Binnenlandse
zaken is her Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in de provincie NoordBrabant (15 mei 1838, 60) .
d. Geldelijke toelagen voor tijdschriften
Een toelage van f 50 wordt jaarlijks verstrekt aan Jaarboeken voor de Israeliten in
Nederland, een almanak met een literaire component . Her is her enige jaarboek in
deze jaren dat een subsidie krijgt . Her jaarboek is vrij wetenschappelijk van aard,
en dat zal de reden van de toekenning wel zijn . Misschien is er ook sprake van een
vorm van steun aan een bevolkingsgroep die verder weinig van de overheid to verwachten had .
J .W Holtrop en G . Simons to Den Haag, redacteuren van her Driemaandelijks
tijdschriftvroegen en kregen ondersteuning om hun tijdschrift in stand to houden .
Holtrop, die zelf zo vaak als beoordelaar van subsidieverzoeken optrad, kreeg een
voorschot toegekend van f 1200 . Her blad was een volwaardig kritisch tijdschrift
met uitvoerige en gedegen beoordelingen (21 dec. 1837, 59 ; vgl . Mathijsen 1988,
58-59) .

e. Verzoeken om vrijstelling van zegelrecht
De Gebroeders Diederichs vroegen vrijstelling van zegelrecht voor her
Nederlandsch magazijn ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden . Dit
werd afgewezen met een beroep op de wet : 'Om dezelve als vrij van zegel to doen
beschouwen, vordert artikel 57 der Wet drie hoedanigheden, namelijk, dat het
werk betrekkelijk zij tot de kunsten en wetenschappen, slechts eens in de maand
verschijne en ten minste twee vellen druks besla' . Aan welke van de voorwaarden
her magazijn niet voldeed is onduidelijk (4 juli 1836, 12) .
Zegelrecht kan soms afgekocht worden met een vast, laag bedrag . De reizende
nieuwsbode van de Weduwe Kok to Amsterdam, werd zo nuttig geacht, dat zij
daarvoor toestemming kreeg (4 juli 1835, 12) .

f Persoonlijke verzoeken om bijdragen in projecten of ondersteuning of om functies
J .J .L . ten Kate vraagt een studiebeurs aan voor zijn godsdienststudie, maar prijst
zichzelf tevens aan als poeet . In her advies van de minister van Staat, belast met de
Hervormde Kerk, wordt zijn toekomst als dichter wel gunstig beoordeeld, maar
als predikant zou hij zich niet moeten bekwamen. Er zijn al to veel studenten
theologie . Daarop schrijft Ten Kate een nieuw rekest dat meet algemeen gesteld
is : hij wil zijn verkregen kundigheden vermeerderen en zich `in enig vak van letterkunde onderhoud verschaffen' . In her nieuwe rapport van de minister van Staat
wordt opnieuw geschreven dat Ten Kate niet bijzonder geschikt is voor her leraarsambt, maar her verzoek kan nu ondersteund worden . Her ministerie van
Binnenlandse zaken meent dat Ten Kate voor de letterkunde geen academische
studie hoeft to volgen. Een schamele gratificatie van f 100 heeft niet verhinderd
dat Ten Kate zowel predikant als dichter werd (24 februari 1837, 46) .
R . Croese to Amsterdam wil een chronologische lijst samenstellen van alle wetken waarin ooit lets over Nederland geschreven is : Historische Bibliographische
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Bibliotheek der Nederlanden . Op advies van her Koninklijk Nederlands Instituut
wordt hem een soort werkbeurs van f 300 toegekend (1839, 26 juni 72) .
De dichter E . Calisch verzoekt bij her opsturen van een feestcantate om een
ambtelijke functie, om zodoende meet tijd aan de letteren to kunnen besteden .
Dit verzoek wekt niet de lachlust van de betrokken ambtenaren op, maar omdat
er geen vacature beschikbaar is en Calisch to hoge financiele eisen stelt, wordt her
afgewezen (2 augustus 1839, 76) .
Conclusie
Hoewel het moeilijk is van literaire subsidies to spreken in de jaren 1832-1839,
bestaat er wel degelijk een vorm van structurele financiele overheidsondersteuning
van de letteren . Dit gelds met name voor de intekening op boekwerken, waar
gesproken kan worden van een vorm van projectsubsidies die ten goede komen
aan uitgever en auteur . Dat gebeurt op grond van een systematische beoordeling
met duidelijke criteria en een voorspelbare toekenning en afwijzing .
Beroepsmogelijkheden zijn er echter niet. Bij de gratificaties en overige verzoeken
tot steun is er veel minder sprake van structurele ondersteuning . Daar lijkt de letterkundige subsidie meet op een liefdadige aalmoes . De ideele ondersteuning van
de letterkunde is op dezelfde normen gegrondvest als de financiele : de moraal van
produkt en producent moeten in orde zijn, en werken waarin her grootse karakter van de natie centraal staan of de nationale historie kunnen op aanmoediging
rekenen .
Dat de kunstenaar lang niet altijd uit is op f nanciele bijstand, maar slechts op
erkenning in de vorm van een dankbetuiging, hangt waarschijnlijk samen met de
nog niet geprofessionaliseerde status van de auteur . Schrijven was nog vaak een
nevenactiviteit bij een ander, lonend beroep .
Waaruit de aanmoediging bestaat, is niet altijd voorspelbaar . Het is ermee als
in de beginperiode van een verloving : complimenten en afwijzingen volgen elkaar
op, soms wordt er gelonkt met cadeautjes, een miezerige intekening wordt afgewisseld met een overroyale, als om de spanning erin to houden . De alimentatieplicht die de overheid tegenwoordig ten opzichte van zijn auteurs onderhoudt,
steekt daar wel gunstig tegen af, maar is heel wat minder kleurrijk .
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Over de middeleeuwen zijn er verschillende studies van F van Oostrom en
zijn onderzoekersgroep, die ik in dit bestek niet opsom . Hedendaagse subsidiering is her onderwerp van studies van de Boekmanstichting, bij voorbeeld
De hulpbehoevende mecenas (1990), Kunst en overheid: Beleid en praktijk
(1990) en L. Hesselink (red .), Rechtwijzer voor auteurs (1994) .
Zie voor deze en andere voorbeelden Spies 1990 en de reeds genoemde
Verkruijsse 1990 en 1991 .
Bij her onderzoek van Verkruijsse werden boeken uit enkele zeventiendeeeuwse jaren met een gedrukte opdracht uit de collectie van de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam vergeleken met (gepubliceerde) resoluties van de Staten-Generaal.
Zie voor de beroepsschrijver her verkennend artikel van Lisa Kuitert (1994) .
Zie voor Multatuli en de financien Smit 1972, 129 en 291 ex. Verder ook
Ter Laan 1995 onder de trefwoorden 'Potgieter', `Van Vloten', `Ziircher' en
`Huldeblijk' .
Deze gegevens zijn ontleend aan De Glas 1990, waarin meer over de schrijversbond (1905) en de VVL (1946) .
Voor de acties die vooraf gingen aan de oprichting van her Fonds voor de
Letteren leze men Bruin 1990 .
Toonaangevend is nog steeds Kempers 1987 .
Vgl . Hoogenboom 1985 en 1991, Bergvelt 1984, Fleurbaay 1984.
De werkgroep aan her Instituut voor Neerlandistiek van de UvA in her studiejaar 1991-1992 bestond uit de studenten Franulka van Beek, Saskia van
der Meij, Imme Rog, Rogier Schravendeel, Natascha Veldhorst . Dergelijke
intensieve werkgroepen aan de universiteiten dreigen in de toekomst niet
meer ingesteld kunnen worden . De OVjaarkaart maakte her frequente reizen naar de Koninklijke Bibliotheek mogelijk .
Zie voor de reorganisatie van her bestuur Van IJsselmuiden 1988, 72-84, en
voor de begrotingen voor kunsten Hoogenboom 1985, 268 .
De indices die we doorgenomen hebben zijn die van de Vijfde afdeling van
her Ministerie van Binnenlandse zaken, de afdeling Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, 1832 (4938), 1834 (4940), 1836 (4942), 1837 (4943),
1838 (4944), 1839 (4945) . Als de indices aanleiding gaven tot verder onderzoek, vroegen we de betrefFende verbalen op . Via de klappers konden de vervolgen van de procedures achterhaald worden .
De indices zijn ingedeeld in onderwerpen . De volgende werden systematisch
doorgenomen : `Eerebelooningen vanwege de Koning', 'Geleerde en andere
genootschappen van bijzondere personen', `Gratification en pensioenen',
`Koninklijk Nederlands Instituut', 'Medailles', 'Opdragten van boekwerken',
`Uitgifte van boekwerken', 'Verzamelingen to koop', 'Verzoeken van verschillende aard' .
Om her apparaat niet al to zeer to verzwaren geef ik alleen de datum van her
eerste verbaal bij her Ministerie van Binnenlandse zaken en her daarbijbehorende nummer. De signaturen van de indices heb ik gegeven in noot 12 .
In de hele periode troffen we slechts enkele afwijkingen van her ministersadvies aan : eenmaal bij een buitenlands verzoek, eenmaal bij een verzoek om
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18
19
20
21

22

intekening op een vertaling . De afwijzingen waren steeds ten gunste van de
aanvrager.
F Douchez, Een tweetal oorspronkelijke nastukjes voor het Nederduitsch
tooneel. 's Gravenhage 1837 .
Zie voor de verschillende categorieen van tijdschriften in deze jaren
Mathijsen 1988 .
We hebben niet onderzocht of er vanaf her begin (1830) intekening plaatsvond en of ook de laatste delen nog overheidssteun ontvangen hebben .
Deze uitgave is waarschijnlijk niet verschenen, want noch in de KB, noch in
Brinkman kan ik een boek met een dergelijke titel in deze jaren terugvinden .
William Young Ottley, An inquiry concerning the invention ofprinting (. . .J.
London, 1863 .
Zie voor een kenschetsing van Athenaeum Mathijsen 1988 . Overigens heeft
De Gids geen aanvraag ingediend, misschien vanwege de slechte ervaring
met De Muzen .
Waarschijnlijk is dit project niet gerealiseerd, want een tijdschrift met een
dergelijke naam komt niet voor in de lijst Mathijsen en Wiskerke 1983 .
Met dank aan W van den Berg, E . Endt en P.J . Verkruijsse voor correcties
en aanvullingen .
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(1996)

Stand van zaken :
`Fin de siecle'
Gebruik en bruikbaarheid van een modewoord
Her eerste januarinummer van her tijdschrift De Nederlandsche Spectator uit 1894
opent met een illustratie getiteld `Fin de siecle' . De prent laat zien waar her verval
van de eeuw in de twintigste eeuw toe zal leiden : sportfanaten met tennisrackets
in plaats van armen, een horde modieuze tentoonstellingsbezoekers, gewapende
volksmassa's, een lege schatkist en een oprukkende stoet van moderne kunstenaars . Tot die laatsten behoren ook twee voortschuifelende, vermagerde figuren
die door de duivel op de hielen worden gezeten en van wie het lieve engeltje op
de voorgrond zich heeft afgewend. Zij verbeelden, zo blijkt uit de toelichting bij
de prent, de overspannen, decadente schrijvers van de nieuwe eeuw 'lijdend aan
donkerfluweelpaarsche waanzin met scherpe kantlichten .' Die twee nemen op de
plaat een centrale positie in temidden van de vele wrange vruchten die her `fin de
siecle' blijkbaar heeft opgeleverd .
De uit Frankrijk overgewaaide uitdrukking `fin de siecle' is in 1894 ook in
Nederland duidelijk in de mode. En her ziet er naar uit dat hij in de mode is
gebleven . Degenen die tegenwoordig de vinger aan de pols van de eigen tijd houden, menen zich nogal eens al dan niet bezorgd to moeten afvragen of wij nu aan
her einde van de twintigste eeuw niet een nieuw `fin de siecle' beleven . In de fora
en lezingencycli die de afgelopen tijd rond her thema `fin de siecle' zijn georganiseerd, vormde dit soort speculaties in elk geval vaak een van de spilvragen .
Daarnaast is er vanaf de jaren tachtig een opvallend grote groei to zien in publikaties over de kunst en de cultuur van de vorige eeuw die de aanduiding `fin de
siecle' prominent in de titel voeren .
Over her eerste verschijnsel, een eventuele terugkeer - nu - van her levensgevoel uit her eind van de negentiende eeuw, wil ik her bier niet hebben . Zo'n vraag
naar een nieuw `fin de siecle' kan volgens mij onmogelijk meer zijn dan die naar
de waarde van een metafoor. Tegelijk toont hij door de ernst waarmee hij de laatste jaren telkens weer gesteld en beantwoord wordt, hoe gemakkelijk het is om bij
her naderen van twee ronde nullen op de kalender in die metafoor verstrikt to
taken. Her geloof aan een 'finis saeculi' is blijkbaar nog steeds niet helemaal verdwenen.
lets zinvoller en in elk geval meer beantwoordbaar lijkt mij de vraag naar her
gebruik en de bruikbaarheid van `fin de siecle' wanneer her gaat om de beschrijving van een periode uit de literatuurgeschiedenis of in bredere zin zelfs uit de
kunst- en cultuurgeschiedenis . Die vraag dringt zich in elk geval steeds meet op
naarmate `fin de siecle' tegenwoordig als smaakmaker blijkt to fungeren voor
ongeveer alles war zich een eeuw geleden heeft afgespeeld .
Eerst maar even naar her gebruik van `fin de siecle' in die eeuw zelf . Van meet
of aan is de uitdrukking historisch gemunt geweest . Hij betekende niet zomaar
'eind van de eeuw', maar `einde van deze eeuw, de negentiende' . Tegelijk kreeg `fin
de siecle' toen ook direct een pregnante betekenis . Het stond voor een karakteristiek levensgevoel dat liet zien hoe samen met de eeuw ook de beschaving op zijn
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eind liep . Die neergang zou zich dan tonen in de verfijnde uitgeputheid en volgens sommigen daarmee gepaard gaande immoraliteit van de eindnegentiendeeeuwse generatie. Vergelijkingen met de ondergang van de laat-Romeinse beschaving leken voor de hand to liggen . Achteraf wordt wel beweerd dat een populair
boulevardstuk uit 1888, getiteld Fin de siecle, zou hebben gezorgd voor de verspreiding van de term . Hoe dit ook zij, het stuk op zich illustreerde in elk geval
wel de opinie dat de negentiende eeuw het venijn in haar staart droeg . Het behandelt de immorele geschiedenis van een man die omwille van zijn eigen amoureuze en zakelijke belangen zijn zwager in een gesticht laat opbergen en tenslotte door
de zwager in kwestie wordt vermoord. 'Zo zijn onze manieren tegenwoordig', zegt
de titel van her stuk .
Toch was de mening dat de beschaving op zijn einde liep bepaald niet nieuw
en al gangbaar, voordat de magie van het getal er vat op begon to krijgen . Her in
wetenschappelijke studies populaire begrip 'degeneratie' bleek al in de jaren vijfig
van de vorige eeuw een paraplu waaronder niet alleen aspecten van de negentiende-eeuwse individuele mens maar van de negentiende eeuwse beschaving als
geheel to vangen waren . Daarmee kreeg de in de romantiek gangbare gedachte dat
ook abstracte gehelen zoals een natie of een beschaving een noodzakelijke fasering
in groei, bloei en verval zouden kennen een in elk geval ogenschijnlijk wetenschappelijke fundering . 'Degeneratie' en 'decadentie' gingen in elkaars verlengde
liggen .
Van meet of aan werden door de cultuurcritici tegenover deze veronderstelde
ontaarding twee posities ingenomen . Aan de ene karat waren er waarschuwende
diagnostici, zoals Taine in zijn Les origines de la France contemporaine (1878) . Aan
de andere kant werden sommigen ook zichtbaar aangetrokken door de nieuwe
mogelijkheden tot verfijning die deze vermeende ontaarding in zich zou dragen .
Nietzsches Menschliches, Allzumenschliches (1878) bevat een paragraaf met de aanmoedigende titel 'Veredelung durch Entartung' en daarmee vervolgde hij een
spoor dat al eerder vooral in artistieke kring, door Baudelaire onder anderen, was
uitgezet . De term 'degeneratie' impliceerde ook dat her om een bepaald stadium
in de beschaving ging. Men meende de uitputtingsverschijnselen to moeten relateren aan een specifiek tijdperk. Alleen was dat toen nog niet her einde van de
eeuw; het jaar 1900 lag nog ver in het verschiet . De overtuiging dat her verval van
de beschaving ook numerieke bevestiging kreeg, brak pas in de loop van de jaren
tachtig door. Misschien had Zola in 1866 al zoiets in gedachten toen hij schreef
(in Mes haines) : 'Mon gout, Si l'on veut, est deprave ; j'aime les ragouts litteraires
fortement epices, les oeuvres de decadence ou une sorte de sensibilite maladive
remplace la sante plantureuse des epoques classiques . Je suis de mon age .' In elk
geval had hij oog - of wenste hij dat to hebben - voor de esthetische mogelijkheden die dit zieke mans daardoor joist zo fijngevoelige tijdperk to bieden had . In
1884 bracht de jonge Maurice Barres een groepje door hem bewonderde decadente auteurs zonder aarzelen in verband met wat hij noemde `la queue du siecle' . Dat
her bier om auteurs ging waarvan de meesten, zoals Verlaine, Mallarme en
Baudelaire hun belangrijkste werk op papier zetten toen het eind van de eeuw nog
lang niet in zicht was, lijkt hem in deze constructie niet to hinderen . In zijn ogen
hadden zij her pad gebakend waarover de jongeren van nu zouden gaan .
In het merendeel van de recente publikaties over 'her fin de siecle' staat dit
begrip, net als bij Barrel, nog steeds voor een specifiek levensgevoel waarvan ver-
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moeidheid, verfijning en een zekere mate van ontbinding de belangrijkste componenten vormen . `Fin de siecle' en 'decadentie' (`decadentisme'/'decadence') zijn
daarmee verwisselbare termen geworden . `Fin de siecle'-kunst heeft in de kunsten literatuurgeschiedenis dan ook veelal de betekenis gekregen van kunst die op
een of ander wijze van dat gevoel getuigt . Her blijft dan meestal, in her voetspoor
van Praz, bij her aanwijzen van typisch decadente thema's . Een goed voorbeeld
daarvan is de populair geworden studie van Dijkstra, Idols ofperversity. Fantasies
offemine evil in fin-de-siecle culture, waarin de lezer een staalkaart krijgt gepresenteerd van decadente vrouwbeelden . Maar ook in breder opgezette algemeen cultuurhistorische monografieen figureert `fin de siecle' als een slagwoord waaronder
talrijke aspecten van de eindnegentiende-eeuwse cultuurgeschiedenis in brede zin
worden samengevat .
En dan blijkt dat de vernauwing van dit begrip tot `decadentie' voor problemen
gaat zorgen . Want war hebben, om maar war to noemen, de bouw van de Weense
Ringstrasse (Schorske), de popularisatie van de sport (Weber) of de spectaculaire
ontwikkeling van de fysica (Teich/Porter) met ondergangsgevoelens to maken?
Voorzover de schrijvers deze kwestie niet eenvoudig buiten beschouwing laten, en
dat gebeurt nogal eens, bijvoorbeeld in Schorskes Fin de siecle Vienna, komen zij
met twee soorten antwoorden . Her ene luidt : die dingen hebben ook niets met
elkaar to maken ; integendeel, her is opvallend hoe groot de discrepantie is tussen
her nieuwe elan dat de late negentiende eeuw op veel terreinen laat zien en her aan
her `fin de siecle' gekoppelde vermoeidsheidssyndroom . Dat is bijvoorbeeld
Webers conclusie in France, fin de siecle. Her andere antwoord komt neer op her
postuleren van (mogelijke) causale relaties tussen de malaisegevoelens aan de ene
kant en de vooruitgangsverschijnselen aan de andere kant . Nu blijft her leggen van
dergelijke verbanden bijna altijd een hachelijke zaak . Want war kan verantwoordelijk gesteld worden voor her `fin-de-siecle'-gevoel? de mislukte Franse opstand
uit 1848? de Frans-Duitse oorlog? de economische neergang? her rationalisme?
her wegvallen van de traditionele godsdienst? de trek naar de stad? de industrialisatie? de ontwikkeling van de wetenschap? of dat alles bij elkaar? Her is allemaal
heel goed mogelijk. Maar feitelijk kan er zelden meer worden aangetoond dan een
serie congruentieverschijnselen . Her kip-of-ei-gehalte van dergelijke redeneringen
is dan ook hoog. Zo wijst Rasch bijvoorbeeld de toenemende individualisering
van de maatschappij aan als diepliggende oorzaak van de `fin de siecle'-mentaliteit, terwijl Schorske die juist als een gevolg ervan meent to kunnen aanmerken
(Rasch 1986, 122 ; Schorske 1981, 9) .
Bovendien doet zich in dergelijke redeneringen een verschijnsel voor dat naar
mijn idee over her geheel genomen opvallend vaak terugkeert in de benadering
van her `fin de siecle' . En dan doel ik op her voorbijzien aan de afstand tussen de
positie van cultuurbeschouwers uit de tijd zelf en die van de historicus nu. Maar
al to vaak staat de geschiedschrijver zijn plaats of aan tijdgenoten van toen om met
instemming de door hen gereleveerde oorzaken van de nieuwe tijdgeest to citeren .
Zo geeft Peylet het woord aan Anatole France, wanneer hij zelf rationalisme en
geloofsverzaking als de diepere bronnen wil aanwijzen (Peylet 1994, 26) en Weber
aan Mallarme om aan to tonen dat her artistieke klimaat de spiegel was van de
onstabiele politieke situatie in die tijd (Weber 1986, 151) . Ook de discussie over
het wezen der vrouw die Rasch in 1986 nog in alle ernst suet Weininger meent to
moeten voeren illustreert ditzelfde gebrek aan afstand; Rasch blijkt daarin nog
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min of meet als aanhanger van Weiningers Geschlecht and Charakter (1903) uit de
bus to komen. Zo schrijft hij : `Die Dirne ist fur Weininger "der Gegenpol der
Mutter", jede Frau abet gehort zu einem dieser beiden Typen . "Die Mutter steht
ganz unter dem Gattungszweck, die Prostituierte steht ausserhalb desselben ." Das
ist immerhin richtig gesehen .'(Rasch 1986, 70) De naar mijn mening cruciale
vraag in hoeverre ideologische en politieke motieven indertijd misschien wel een
rol hebben gespeeld bij her signaleren van die zogenaamde oorzaken, komt bij
geen van allen op tafel .
Ook de boven al genoemde neiging om `fin de siecle' to identificeren met eindnegentiende-eeuwse decadentie, komt denk ik goeddeels voort uit d aelfde vet
warring van twee principieel to scheiden denkniveaus . Dat deze positievervaging
tussen tijdgenoot en historicus zich juist in verband met het fin de siecle' gemakkelijk voortdoet, is op zich niet zo verwonderlijk . Her gaat hier immers om een
periode waarin de reflectie op de eigen tijdsgeest een essentieel onderdeel van die
tijdsgeest zelf vormt. En dus is er niet veel voor nodig of de twintigste-eeuwse
geschiedschrijver, zoals bijvoorbeeld Peylet, gebruikt de negentiende-eeuwse historicus Taine als getuige a charge om to laten zien hoe decadent her `fin de siecle'
wel niet was. En daarbij raakt dan op de achtergrond dat de tegen die eigen tijdsgeest waarschuwende Taine net zo goed deel uitmaakt van bet `fin de siecle' dat
Peylet in kaart wil brengen . Hier komt nog bij dat sommige historici zich geroepen voelen om vroeg of laat hun eigen visie op her `fin de siecle' kenbaar to maken .
De immorele kanten ervan hebben in die tijd zelf tot hevige discussies geleid en
daar moet blijkbaar nu nog steeds iets aan worden bijgedragen : enige ethische kritiek zoals bij Ibsch, die persoonlijk bezwaar aantekent tegen de morele onverschilligheid van de decadenten (Ibsch 1985, 28) of juist een verdediging op louter esthetische gronden zoals bij Peylet die een hele paragraaf getiteld 'Bilan
positif: nouveautes et richesses' aan deze kwestie wijdt (Peylet, 70-74) . Op die
momenten lijkt de geschiedenis zich to herhalen en wordt de bekende oppositie
tussen ethiek en esthetiek weer even zichtbaar .
Belangrijker is misschien nog wel dat de vernauwing van her begrip `fin de
siecle' tot 'decadentie' problemen oplevert voor de geschiedschrijving. In de eerste
plaats kan, allang voordat her eind van de eeuw ook maar in zicht is, 'decadentie'
gesignaleerd kan worden als een van de beeldbepalende aspecten van de negentiende-eeuwse kunst en cultuur. In de tweede plaats omvat her `fin de siecle' als
tijdsbepaling - internationaal gezien de periode vanaf 1885 tot 1905 - veel meer
dan alleen decadentie . De positionering bijvoorbeeld van bet symbolisme of de
gemeenschapskunst wordt een lastige kwestie op die manier . Illustratief in dat
opzicht is Polaks inmiddels beroemde studie Het fin de siecle in de Nederlandse
schilderkunst, waarin her `fin de siecle' de gestalte aanneemt van her symbolisme .
Voor de beschrijving van de Nederlandse letterkunde aan her eind van de vorige eeuw werkt de focus op decadentie nog minder . Voor Vlaanderen valt er op die
manier misschien nog wel een eind to komen, zeker wanneer zoals in de bundel
Brussel en het fin de siecle, de aandacht beperkt blijft tot her tijdschrift Van Nu en
Straks. Dar was zonder meer decadent gekleurd . In Nederland valt in dit opzicht
veel minder to halen, ook al zou Harskamps Fin de siecle graag anders doen vermoeden. Hij slaagt erin ongeveer de complete eindnegentiende-eeuwse literatuur
in het licht van de decadentie to presenteren . In deze exercitie staat hij echter
alleen. Gelukkig maar, want de inperking van `fin de siecle' tot 'decadentie' leidt
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bij hem tot een ontstellende serie selectieve, uit hun verband gerukte waarnemingen . Maar ook in de zeer degelijke studie, Louis Couperus en het decadentisme, van
Dirikx, treft de confrontatie van Couperus met bet decadentisme maar zeer ten
dele doel . En nu is Couperus nog een schrijver van wie in decadent opzicht war
to verwachten valt . Volgens Dirikx overstijgt Couperus' oeuvre echter her
decadentisme zowel wat 'literaire als menselijke schoonheid betreft . "Un
Decadente, ma piu Grande", zou men kunnen zeggen . . .' (Dirikx 1993, 504) Dit
citaat laat trouwens zien dat ook Dirikx her niet kan laten zich ten opzichte van
zijn onderwerp ethisch to profileren .
Vruchtbaarder lijkt me de weg die Van Halsema onlangs is ingeslagen . In zijn
inaugurele rede presenteerde hij een originele mogelijkheid voor het gebruik van
`decadence' in relatie tot de Nederlandse letterkunde, door her verschijnsel op to
vatten als een prominente afwezige . Hij ziet her als een soort van 'spookstroming'
tegen de achtergrond waarvan veel van de literaire discussies uit die tijd beret
begrijpelijk worden .
Deze problematiek in verband met decadentie heeft tot gevolg dat door anderen, zoals Bel en mijzelf, om de moeilijkheden uit de weg to gaan, `fin de siecle'
louter en alleen nog als tijdsaanduiding wordt gehanteerd . Die omvat dan op z'n
ruimst genomen de periode vanaf 1885 tot 1910 . Maar al wordt het niet altijd
met zoveel woorden gezegd, daaruit blijkt wel dat er redenen zijn om die jaren in
literair en cultuurhistorisch opzicht als een samenhangend geheel to beschouwen .
En diezelfde gedachte ligt ook ten grondslag aan veel andere artikelen en monografieen die, zonder daarbij de term `fin de siecle' to laten vallen, een vergelijkbare selectie in de tijd maken .
Ook al is her Nederlandse `fin de siecle' een periode waarin her decadente
levensgevoel slechts spaarzaam z'n sporen heeft nagelaten, her is wel een tijd waarvoor een aantal kenmerken van de kunst en cultuur en ook van her denken daarover karakteristiek genoemd kunnen worden . Ik noem : de grote belangstelling
voor her metafysische die nogal eens gestalte krijgt in een soort van pseudomystiek ; het daarmee gepaard gaande besef van existentiele verscheurdheid ; de esthetisch gekleurde utopistische visie op de toekomst en de zowel moreel als esthetisch
gefundeerde hang naar de natuur .
Zo opgevat lijkt her Nederlandse `fin de siecle' de tegenpool van her decadente concept . Ethisch staat er tegenover immoreel ; utopistisch tegenover defaitistisch; natuurlijk tegenover kunstmatig. Toch is de afstand denk ik Weiner dan hij
op her eerste gezicht schijnt, in elk geval lijkt hij mij niet wezenlijk . Elk lid van
een paar roept her andere steeds als her ware op en daarmee tonen beide hun
gemeenschappelijke voedingsbodem. Zoals her decadente demonisme gevoed
wordt door een verlangen naar God, zo is er - omgekeerd - geen paradijs zonder
slang. En evenals in de Nederlandse literatuur uit her Bind van de negentiende
eeuw de verdrongen zinnelijkheid smeulend aanwezig is, zo verbergt zich onder
de oppervlakte van laatnegentiende-eeuwse Franse decadente werken de expliciet
verloochende hemelse zuiverheid. In wezen gaat her steeds om twee verschillende
kanten van een en dezelfde medaille. In zijn afrekening met her `fin de siecle' uit
1909 signaleerde Marinetti eveneens die zo karakteristieke tweekantigheid of misschien beret gezegd dubbelzinnigheid van deze periode . Hij gebruikte daarvoor
toen her treffende beeld van twee ineengestrengelde byzantijnse ringen .
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd geraakt dat, thematisch gesproken, dit dualis-
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me als een van de grondtrekken van de `fin-de-siecle' kan worden aangemerkt . Her
aanwijzen van dergelijke dubbelzinnigheden in de teksten zelf zou her begrip `fin
de siecle' naar mijn mening dan ook zeker kunnen verhelderen en nader invullen .
In her algemeen zou ik hier willen pleiten, evenals Van Halsema dit met klem
in zijn oratie heeft gedaan, voor een literair-historische bepaling van bet
Nederlandse `fin de siecle' op basis van empirisch onderzoek; geen fenomenologisch natte-vinger-werk meer . En dat wil war mij betreft in de eerste plaats zeggen, onderzoek naar de teksten zelf en in de tweede plaats onderzoek naar de relatie daarvan tot de bredere cultuurhistorische context .
Ik denk war dit eerste aangaat, dan niet alleen aan die teksten die in de loop
der jaren tot de canon zijn gaan behoren, maar ook aan titels die nu tot de tweede of derde garnituur worden gerekend . Vaak gaat her daarbij om werk dat, juist
misschien door een zeker gebrek aan kwaliteit, de voor die tijd karakteristieke procedees treffend demonstreert . Bovendien hebben nogal war nu compleet vergeten
boeken, zoals Bel laat zien, in her literaire leven van toen een belangrijke rol
gespeeld. Reconstructie van de literaire receptie gedurende die periode lijkt me
dan ook een onmisbare component van onderzoek.
Her bestuderen van de teksten zou ik verder niet beperkt willen zien tot de thematische aanpak, waartoe de meeste literatuurhistorici zich tot dusver grotendeels
hebben bepaald. Stijl- en structuuranalyse vormen noodzakelijke componenten
van her beeld . Evenmin zou ik her onderzoek willen toespitsen op bet verhalend
proza. Dat dit vaak gebeurd is, ook door ondergetekende, komt wellicht omdat
daarin zaken als thematiek en persoonstypering gemakkelijker uit de verf komen
of in elk geval eenvoudiger zijn aan to wijzen . Epiek, lyriek en dramatiek zouden
bij de beeldvorming van deze periode gelijkelijk en in samenhang betrokken moeten worden . Dat laatste lijkt me van des to meet belang, aangezien tegen her eind
van de negentiende eeuw de genres elkaar bij vlagen gaan raken of zich zelfs met
elkaar gaan vermengen . Zo balanceren sommige korte prozastukken van Van
Deyssel op de rand van de poezie en laat Heijermans in die tijd werk zien dat her
midden houdt tussen drama en verhalend proza .
War de bredere culturele context betreft, ligt her gegeven de, al dan niet verborgen, visies in de werken, voor de hand om to gaan kijken naar eventuele relaties met (pseudo-) religieuze en filosofische stromingen uit de tijd zelf, toen vigerende vaak ideologisch gekleurde wetenschappelijke theorieen aangaande de mens
(de vrouw) en nieuwe maatschappijvisies die mede in her kader van de gemeenschapskunst actueel waren . Verder vraagt de positie van de Nederlandse letterkunde ten opzichte van her buitenland aandacht . Met name de verhouding tot de
Franse literatuur vormt een vruchtbaar terrein van onderzoek . De fascinatie voor
de Franse literatuur was, zoals voor ongeveer alles war daar op cultureel gebied
vandaan kwam, bijzonder groot . De ontwikkeling van de roman en het drama in
Nederland is zonder de Franse literatuur nauwelijks denkbaar . Niettemin lijkt her
Franse `decadence'-concept in Nederland niet erg wortel to hebben geschoten .
War namen de Nederlandse schrijvers nu over? en war lieten ze willens en wetens
liggen? Her antwoord op de tweede vraag is zeker zo interessant als dat op de eerste, ik verwijs nog maar eens naar Van Halsema . Dat de antwoorden op vragen
naar relaties met de context meestal beperkt zullen blijven tot her signaleren van
bepaalde congruentieverschijnselen en maar zelden zullen leiden tot her aanwijzen
van specifieke invloeden of oorzaken spreekt voor zich en is boven al ter sprake
gekomen .
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Al deze mooie plannen postuleren de bruikbaarheid van her begrip `fin de siecle' . En inderdaad zou ik die bruikbaarheid, mits her begrip niet wordt verengd
tot decadentie, willen verdedigen . Een overkoepelende term als `fin de siecle' biedt
de mogelijkheid om to laten zien in hoeverre de literaire produkten uit deze periode deel uit maken van een geheel . En die mogelijk gaat verloren wanneer men de
literatuur alleen maar blijft beschouwen als een verzameling -ismen, die dan nog
vaak in oppositie tot elkaar worden gedefinieerd . De eenvoudige constatering dat
een en dezelfde auteur, zoals bijvoorbeeld Couperus, zich kris-kras door die verschillende stromingen, richtingen en genres heen beweegt, pleit er op zich al voor
een zekere mate van samenhang to veronderstellen . Her op zoek gaan naar die
samenhang kan ook leiden tot her formuleren van nieuwe, vruchtbare vragen . Zo
zou bijvoorbeeld een antwoord op de vraag naar her symboolgebruik en de metaforiek in de Nederlandse `fin-de-siecle'-literatuur wellicht kunnen laten zien dat
her symbolistische sprookje en de naturalistische roman nog niet zover van elkaar
verwijderd zijn, als nu meestal wordt aangenomen .
Tenslotte biedt het hanteren van zo'n `fin-de-siecle'-concept ook mogelijkheden met her oog op de beschrijving van latere twintigste-eeuwse ontwikkelingen
in her kader van avantgarde en modernisme . Zo'n overkoepelend concept lijkt me
hanteerbaarder om als vergelijkingsmateriaal voor her vervolg van de literatuurgeschiedenis to dienen, dan een conglomeraat van onderscheiden eindnegentiendeeeuwse richtingen en stromingen . Wanneer Ibsch in haar artikel over de plaats van
de decadentie in de literaire evolutie stelt : `In ons concrete geval heeft de literatuurhistoricus de taak en de mogelijkheid om de Decadentie als een literaire
manifestatie tussen Realisme/Naturalisme enerzijds en Modernisme anderzijds to
beschouwen waarbij hij dan ook nog voor de additionele opgave staat om her
Symbolisme (eventueel de Jugendstil) van de Decadentie zo goed mogelijk of to
grenzen' (Ibsch 1985, 14), dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat her
bier meer om een gedachte-constructie handelt dan om een voorstelbaar resultaat
van empirisch onderzoek .
Zo'n vergelijking van her `fin de siecle' als geheel met de latere literaire ontwikkelingen tot aan de tweede wereldoorlog zou ook gemakkelijker zichtbaar kunnen maken welke aspecten van die periode in her twintigste-eeuw modernisme op
een of andere wijze worden gecontinueerd : her ideaal van gemeenschapskunst,
bijvoorbeeld, en de belangstelling voor her metafysische . Een onderneming als
`De Stijl' illustreert, naast alle vernieuwende elementen, duidelijk deze twee doorlopende lijnen . `Fin de siecle' biedt blijkbaar ook mogelijkheden voor een nieuw
begin . En dat lijkt mij in veel opzichten een goede gedachte om mee to eindigen .
M .G . Kemperink
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M. Mostert, R.E. Kunzel & A .
Demyttenaere (red.), Middeleeuwse
cultuur. Verscheidenheid, spanning en
verandering.
Hilversum (Verloren),
1994 . Amsterdamse Historische Reeks,
Grote Serie 18 . (ISBN 90-6550-260-2 ;
f 39,-)

`Elk ogenblik in de geschiedenis van
een samenleving is een doorsnede van
een bundel veranderingen die zich volgens ongelijkmatige tempo's in verschillende en vaak strijdige richtingen
ontwikkelen', schrijft A . Demyttenaere
in zijn bijdrage aan Middeleeuwse cultuur. Verscheidenheid, spanning en verandering (p . 106) . Daarmee geeft hij

kernachtig weer waar her in alle artikelen uit deze bundel om draait . In ieder
opstel wordt een individu vooropgeplaatst en worden diens - her zijn allen
mannen - activiteiten gesitueerd in de
historische dynamiek van zijn tijd .
Als Lambert, bisschop van Maastricht, omstreeks her jaar 705 tijdens
een wraakactie door gewapende krijgers
in Luik wordt verrast, grijpt hij in eerste instantie zijn zwaard om zich to verdedigen, maar hij bedenkt zich en verkiest de martelaarsdood ; hij komt om
her leven door een werpspies van een
belager. Edvard van Hartingsveldt laat
in `De bisschop en her zwaard . De
geschiedenis van Lambertus van Maastricht' zien dat dit gegeven uit her oudste (hagiografische) geschrift over de
patroonheilige van Luik, een conflict
verraadt tussen twee werelden : een bisschop in bet Frankische rijk was tevens
krijger .
In 'Liudprand van Cremona . Onwil

en onvermogen' velt PC . van der Eerden een ongunstig oordeel over de
geschriften van deze bereisde diplomaat
die in de tiende eeuw aan her Italiaanse,
Duitse en Byzantijnse hof verkeerde en
daarom als belangrijke getuige van zijn
tijd wordt beschouwd. Van der Eerden
vindt de stereotype weergave van Liudprands bonte indrukken ontluisterend
en beticht de auteur opmerkelijk
genoeg niet enkel van onvermogen,
maar ook van onwil om de feiten recht
to doen.
Burggraaf Ludoycus, ridder Sicko en
aartsbisschop Albero, drie vooraanstaande inwoners van her elfde/twaalfde-eeuwse Trier, vormen de centrale
individuen in her artikel van Rudi
Ktinzel . Hij maakt duidelijk dat in de
eigentijdse historiografische bronnen
mondelinge vertelstof over deze figuren
is doorgedrongen die een wereldlijkaristocratisch stempel draagt . Dat de
vanouds exclusief klerikale beeldvorming hier plaats maakt voor een gemengd perspectief, weerspiegelt een
verschuiving binnen de machtsverhoudingen in de Moezelstad .
Galbert van Brugge was als grafelijk
secretaris diep onder de indruk van de
brute moord op zijn heer Karel de
Goede in 1127 : in gebed verzonken
werd de graaf van Vlaanderen in zijn
eigen burchtkerk door samenzweerders
met zwaarden van achteren doorstoken . In een uitvoerig artikel belicht A .
Demyttenaere her verslag dat de grafelijke beambte besloot bij to houden van
de 'roerige gebeurtenissen' die in de
jaren 1127 en 1128 op de moord volgden. War her geschrift boeiend en
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eigenaardig maakt is dat de oorspronkelijke opzet ervan door de actualiteit
zelf achterhaald werd en zodoende
getuigenis aflegt van de worsteling van
Galbert om her aan de wisselende politieke omstandigheden aan to passen :
dat hij daarin niet geslaagd is, maakt
begrijpelijk dat de bron obscuur bleef,
maar biedt hedendaagse historici een
buitenkansje zich een beeld to vormen
van de `Mentaliteit in de twaalfde eeuw
en de benauwenis van Galbert van
Brugge' . Demyttenaere ontrafelt op
voorbeeldige wijze de kluwen van historische veranderingen waar Galbert in
verstrikt raakte.
De naam van Peter Abelard (10791142) als geleerde doet misschien wel
onder voor zijn faam als geliefde van
Heloise. Uitgaande van diens autobiografische Historia calamitatum mearum
schetst Marco Mostert her rampspoedige leven van deze intellectueel om van
daaruit de historische achtergronden to
verkennen die de opkomst van de primair op wetenschapsbeoefening gerichte beroepsgroep van intellectuelen kan
verklaren . Vervolgens werkt hij een
parallel uit tussen de levenswijze van
intellectuelen, die zich leergierig rondom een leraar scharen, en de bender
van adellijke jonge krijgers die indertijd
belust op avontuur rondtrokken .
Mostert stelt dat deze jongemannen uit
dezelfde aristocratische families afkomstig waren, war ook nog eens zou blijken uit her strijdbare karakter van de
disputatio, bet academische twistgesprek, waarin Abelard de onbetwiste
kampioen was.
Frank Thuyns, pastoor van Helmond in de jaren 1432-1469, illustreert de spanning waar het om gaat in
'Tussen twee werelden . Gedrag en loyaliteiten van parochiegeestelijken in
Noord-Brabant, 1400-1570' . Hierin
betoogt Arnoud-Jan Bijsterveld dat her
feit dat deze parochiegeestelijke open-

lijk deelnam aan de dodewake voor zijn
gestorven levensgezellin Elizabeth, aanstoot gaf en van hogerhand werd
beboet . Een verhouding als deze werd
doorgaans oogluikend toegestaan, zolang de openbare orde niet werd verstoord . De door kerkelijke rechtsdienaren uitgevaardigde boetes voor concubinaat waren niet zozeer bedoeld om
her gedrag to corrigeren, maar hadden
her karakter van een 'verkapte belasting' . Uit de analyse van een reeks van
opgetekende overtredingen, van dronkenschap tot plichtsverzuim, wordt
duidelijk dat Brabantse pastoors heen
en weer werden geslingerd tussen de
klerikale idealen en de lekenpraktijk .
De kracht van deze bundel ligt in de
vertaling van tamelijk abstracte historische noties en methoden (verschriftelijking, aristocratisering, mentaliteitsgeschiedenis, prosopografie enzovoort)
naar individuele gevallen . Kiinzel
noemt deze benadering in zijn nuttige
inleiding over 'Enige benaderingen van
de middeleeuwse cultuur van WestEuropa' de 'exemplarische methode' .
Die inleiding ademt dezelfde bedachtzame geest die de gehele bundel voor
een medievist-neerlandicus de moeite
waard maakt, al ligt her hoofdaccent op
een periode (tiende tot en met twaalfde
eeuw) en een type bronnen (vooral
Latijnse narratieve bronnen) waarmee
deze niet dagelijks to maken heeft .
Erwin Mantingh

Rhetoric- Rhetoriqueurs- Rederijkers.
Edited by Jelle Koopmans, Mark A .
Meadow, Kees Meerhoff and Marijke
Spies . Amsterdam/Oxford/New York/
Tokyo, 1995 . Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd . Letterkunde, Nieuwe
Reeks, deel 162 . f 85,- .
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Door de eeuwen been is rederijkersliteratuur niet her bestuderen waard
geacht . Als men er al over kwam to
spreken, was dat om een veelal ongunstig oordeel over de literaire kwaliteit
ervan to vellen . Hooguit werd vergoelijkend gewezen op her historisch belang
of her `levende ritme' en de 'gemoedsbewogenheid' van de poezie . Tegen her
eind van de jaren zestig begon deze
(ver-)oordelende houding plaats to maken voor een meet formele benadering
waarbij de poetica van de rederijkers
centraal kwam to staan . Inmiddels is dit
poetica-onderzoek in een internationale en interdisciplinaire context komen
to staan .
In de onlangs verschenen bundel
Rhetoric- Rhetoriqueurs-

Rederijkers

wordt een aantal facetten van deze
nieuwe benadering van rederijkersliteratuur gepresenteerd . De bundel is verschenen naar aanleiding van een in
1993 door de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen georganiseerd colloquium over her verband
tussen humanistische rhetorica l Franse
rhetoriqueurs, Nederlandse rederijkers
en de beeldende kunst in de vijftiende
en zestiende eeuw. In her voorwoord
wordt benadrukt dat her onderzoek
nog in de kinderschoenen staat . Her
colloquium werd dan ook niet georganiseerd om antwoorden to produceren,
maar veeleer om tot een adequate
formulering van onderzoeksvragen to
komen . Her resultaat is een zeer inspirerende bundel . In de vijftien gepubliceerde lezingen worden veel onderzoeksperspectieven geschetst .
Voor de Nederlandse situatie spitsen
de vragen zich toe op de afbakening
van her verschijnsel 'rederijkerij' : waaraan ontlenen de rederijkers hun opvattingen over de functie en praktijk van
de dichtkunst, hoe ontwikkelt deze
poetica zich in de loop van de zestiende
eeuw en hoe komen de literatuuropvat-

tingen van de rederijkers tot uiting in
hun werken? Een voorbeeld hiervan is
her artikel van M . Spies, `Between
Ornament and Argumentation : developments in 16th-century Dutch
Poetics' . Zij beschrijft hoe de literatuuropvattingen van de rederijkers aanvankelijk geent zijn op de 'artes poeticae'
en vooral ook op de middeleeuwse
'artes praedicandi' . Pas na 1550 is er
sprake van invloed van Franse rhetoriqueurs . Na 1580 ontstaat dankzij
Coornhert en Spiegel een richting
waarin de ldassieke, argumentatieve
rhetorica centraal staat . In `De Const
van Rhetoriken, Drama and Delivery'
brengt D . Coigneau verschillen en
overeenkomsten tussen Franse rhetoriqueurs en Nederlandse rederijkers in
kaart . Eerst kijkt hij naar de organisatie
van wedstrijden door Franse puys en
door Nederlandse rederijkerskamers .
Vervolgens vergelijkt hij verschillende
Franse poeticale verhandelingen met de
Const van rhetoriken van Matthijs de
Castelein . W Waterschoot gaat in op
de vernieuwende invloed van Franse
opvattingen in 'Marot or Ronsard?
New French Poetics among Dutch
Rhetoricians in the Second Half of the
16th Century' . Terwijl Lucas D'Heere
zich concentreerde op de poezie van
Clemens Marot, nam Jan van Hout de
sonnetten van Ronsard als nieuwe
maatstaf. De nieuwe Franse dichtvorm
werd door de meeste rederijkers echter
nogal ingewikkeld gevonden, en in de
meeste rederijkerskamers bleef de traditie de overhand houden tot in zeventiende eeuw. In `The Despisers of
Rhetoric . Origins and Significance of
Attacks on the Art of the Rhetoricians
(Rederijkers) in the Sixteenth Century'
bespreekt H . Pleij de kritiek die de
rederijkers van hun tijdgenoten to verduren kregen en hun reacties daarop .
De groeperingen met wie de rederijkers
in bossing kwamen, waren zeer divers :
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op geld beluste straatdichters, lieden
die rederijkerij beschouwen als een aan- Ralf Gruttemeier, Hybride Welten;
tal kunstjes, humanisten die neerkijken Aspekte der Nieuwe Zakelijkheid' in der
op rederijkerspoezie en de geestelijk- niederliandischen Literatur. Stuttgart
heid. 'Vrouwe Rhetorica' wordt verwe- 1995 . 292 pp. Prijs f 68,05 . ISBN 3ten dat zij platvloerse, frivole en 476-45130-5
leugenachtige teksten voortbrengt . Dit
zou her werk van de duivel zijn . Op 30 september 1994 promoveerde
Rederijkers brengen daartegen in dat zij Ralf Gruttemeier aan de Universiteit
geInspireerd worden door de Heilige van Amsterdam op bovengenoemde
Geest, en dat Rhetorica de waarheid op studie, waarvan bij Metzler to Stuttgart
didactische wijze presenteert .
in de zomer van 1995 de handelsuitgaTot slot een kort overzicht van de ve verscheen . De nieuwe zakelijkheid in
overige artikelen in de bundel. Fran~ois de Nederlandse letterkunde is een stroRigolot geeft in het openingsartikel ming in het proza die in de eerste helft
'Les rhetoriqueurs : automne ou prin- van de jaren dertig een kortstondige
temps d'une civilisation? En hommage populariteit kende, althans bij een aana Johan Huizinga' een overzicht van de tal schrijvers . Even snel als zij opkwam,
waardering voor rederijkers . De invloed verdween zij van her literaire toneel .
van de humanistische rhetorica staat Van niet een roman werd een tweede
centraal in de artikelen van K. Meer- druk opgelegd, en de namen van de
hoff (`Rhetorique et rhetoriqueurs : auteurs die over her algemeen tot de
quelques reflexions prealables'), P kern van de stroming gerekend worMack ('Theory and Practice in Ru- den, zijn zo goed als vergeten . Uiterdolph Agricola') en Francis Goyet ('La aard gaat deze voorstelling van zaken
metamorphose du docere chez Agricola niet op wanneer men de nieuwe zakeet Melanchton') .
lijkheid ruim definieert en bijvoorbeeld
De franstalige rhetoriqueurs komen Bordewijks eerste drie romans aan bod in J . Koopmans, `Rhetorique Blokken, Knorrende beesten en Bint -,
de cour et rhetorique de ville' ; M.-R. met de stroming in verband brengt .
Jung, `Ecrire en vets : les rhetoriqueurs
Gruttemeiers studie telt tien hoofddevant la tradition latine et francaise' stukken en heeft als uitgangspunt de
en Cl. Thiry, `Rhetoriqueurs de negatieve evaluatie van de nieuwe zakeBourgogne, rhetoriqueurs de France : lijkheid in de recente literatuurgeconvergences, divergences?'. De relatie schiedschrijving . Zowel Anten in 1982
tussen literatuur en beeldende kunst is (Van realisme naar zakelijkheia) als Van
her onderwerp van de artikelen van den Toorn in 1987 ('Nieuwe ZakelijkM .A . Meadow (Aertsen's Christ in the heid . Oorsprong en ontwikkeling van
House of Martha and Mary, Serlio's een term') en Goedegebuure in 1992
Architecture and the Meaning of (Nieuwe Zakelijkheid) hanteerden de
Location'), Reindert L . Falkenburg normen van de zogenaamde idealisti('Pieter Aertsen, Rhyparographer'), sche esthetica die voor hen door
N .E . Serebrennikov ("'Dwelck den Marsman en Ter Braak waren ingezet in
Mensche, aldermeest tot Consten ver- hun beoordeling. Kritiekloos, zo meent
wect ." The Artist's Perspective') en P Gruttemeier, en zonder her bewustzijn
Sharratt ('The Image of the Temple : dat waarden als originaliteit, verbeelBernard Salomon, Rhetoric and the ding en eenheid historische en relatieve
Visual Arts') .
categorieen zijn, velde de latere geNelleke Moser
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schiedschrijving een oordeel dat op een overkoepelende strekking of grondbasis van deze normen wel negatief gedachte . Ook vraag ik me of of in de
moest uitvallen .
hybriditeit de vanzelfsprekende rechtIn de hoofdstukken 1 en 2 schetst de vaardiging gelegen is om Bint in her
schrijver deze benadering van de stro- kader van de nieuwe zakelijkheid to
ming, die voor Nederland en Duitsland bespreken . Her verschil tussen een roin hoge mate identiek is . De vraag die man van Revis en Bordewijk is grotenhier wordt opgeroepen, betreft de legi- deels to herleiden tot her al dan niet
timiteit van her overnemen van maat- aanwezig zijn van de objectiviteitssugstaven van de 'tegenstanders' teneinde gestie . Ik ben geneigd her verschil op
literatuur to kwalificeren . Gruttemeier grond van dit aspect zwaarder to laten
vindt dat niet geoorloofd, ik daarente- wegen dan de overeenkomst tussen
gen meen dat zulks wel kan . Analoog Zand en Bint op grond van her 'Stimaan de door hem gevolgde redenering menvielfalt' . Bovendien denk ik dat de
zou men kunnen beweren dat her uit- grondbeginselen van Bordewijks poetisluitend hanteren van criteria ontleend ca in essentie haaks staan op die van de
aan voorstanders wel moet uitmonden nieuw-zakelijken. In mijn to verschijin een positief oordeel .
nen boek Het bekoorl#k vernis van de
Vervolgens richt hij zijn aandacht op rede over poetica en proza van Borde literatuuropvattingen van de nieuwe dewijk zal ik nader op deze kwestie
zakelijkheid . Die destilleert Grutte- ingaan .
meier uit de externe poetica van Van
Tenslotte relateert de schrijver de
Wessen, Revis en Last (hoofdstuk 3) en nieuw-zakelijke literatuur aan de souit de analyse van zeven roman die ciaal-historische context . In hoofdstuk
behalve Bint onproblematisch als 9 komen moderniseringsprocessen in
nieuw-zakelijk to boek staan (de hoofd- de Nederlandse samenleving tijdens her
stukken 4 tot en met 8) . De centrale interbellum aan de orde . In overeennotie in deze beschouwingen is her stemming met zijn eerdere bevindingen
principe van de hybride . Analyse van stelt Gruttemeier dat deze literatuur als
de metaforiek in Revis' 8.100.000 m3 reactie op die processen de verschillenzand en Gelakte hersens, van de typo- de standpunten activeert en zich ontgrafie in Stad van Stroman en Sjanghai houdt van eenduidige veroordeling of
van Wagener, en van de veelheid aan instemming . Ook met betrekking tot
`stemmen' in Lasts Partij remise en de verzuiling (hoofdstuk 10) wordt de
Zuiderzee, Revis' Zand en Bordewijks nieuwe zakelijkheid op soortgelijke
Bint voert tot de slotsom dat in de wijze belicht, namelijk als een dynawereld van deze romans tal van stand- misch en destabiliserend tegenwicht
punten in een niet-hierarchische orga- van de ideologische polarisatie .
nisatie mast en tegenover elkaar staan .
Hybride Welten is een stimulerende
De dominantie van hen bepaalde maat- en intrigerende studie over een uiterst
schappijvisie of van een levens- of boeiend fenomeen in de moderne
mensbeschouwing is in deze teksten Nederlandse letterkunde, niet her
volgens Gruttemeier afwezig. De schrij- minst vanwege de tegenspraak die ze
ver overtuigt in de regel in her bloot- uitlokt .
leggen van her hybridische karakter van
Hans Anten
de romans . Niettemin betwijfel ik of de
gesignaleerde heterogeniteit een interpretatie in de weg staat die wel leidt tot
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Periodiek
Nelleke Moser
Thomas Vaessens
Deze rubriek beoogt een overzicht to
geven van neerlandistische bijdragen
aan letterkundige, literaire en algemeen-culturele tijdschriften . Er is voor
gekozen slechts melding to maken van
publikaties die voor her wetenschappelijke debat van onmiddellijk belang
zijn . Buitenlandse tijdschriften worden
gesignaleerd wanneer in de betreffende
nummers bijdragen over Nederlandse
letterkunde zijn opgenomen . Literatuurwetenschappelijke publikaties zijn
in de regel slechts dan vermeld wanneer
zij een neerlandistische casus aan de
orde stellen . In principe wordt steeds
de produktie van drie maanden gesignaleerd . Voor deze eerste aflevering zijn
bij uitzondering ruimere tijdsgrenzen
gehanteerd.
De samenstellers

In de Achterbergkroniek (1995, 1)
schrijft Ben Peperkamp over een notitie
uit Achterbergs nalatenschap, waarin
de dichter een aantekening maakt over
het onzekerheidsprincipe van de fysicus
Heisenberg ('Bij Achterberg op tafel
kijken') . Odile Heynders bespreekt in
'Her Achterbergboek van Paul Rodenko' enkele van Rodenko's opvattingen
over de poezie van Achterberg . Voorts
gaat A. Middeldorp in op 'Neologismen bij Achterberg' .

De achttiende eeuw (1994, 2) bevat de
teksten van een aantal lezingen die
gehouden zijn bij her jubileumcongres
van de Werkgroep Achttiende Eeuw in
1993 . De afbakening en periodisering

van de achttiende eeuw worden besproken door R . de Schryver en E . Haitsma
Mulier. A. van de Sande en W van den
Berg verdiepen zich in de negentiendeeeuwse visie op de achttiende eeuw : na
een aanvankelijk negeren werd de 18e
eeuw in de tweede helft van de 19e
gezien als een periode van verval en
kreeg de achttiende eeuw de naam
`pruikentijd' . Het eigene van de achttiende-eeuwse literaire en muzikale
smaak staat centraal bij respectievelijk
J . Kloek en A . Clement .

Her ALW cahier (1994, 13) besteedt
aandacht aan her thema 'De ,mythe in
de Moderne literatuur'' . Gem Wouters
draagt een uitgebreid essay bij over
mythe en mysterie in her werk van
Hella S . Haasse . In `De draad door her
labyrint' concludeert zij dat vrouwelijke mythologische figuren door Haasse
niet zozeer op feministische, als wel top
emanciperende wijze worden verwerkt .
Opmerkingen over mythe en allegoric
in her werk van Van de Woestijne en
Verwey en van Otten en Spinoy worden gemaakt in de bijdrage 'Mythe en
allegorie' van Hans Vandevoorde .

Warn de Moor schrijft in de eerste twee
nummers van jaargang 5 van her
Biografie Bulletin (1995, 1&2) over
het Binds 1978 verschijnende tijdschrift
Biography, "een onuitputtelijke bron" .
In her eerste nummer gaat hij naar aanleiding daarvan in op `De scepsis voor
Edel's artistieke biografie' en in nummer 2 bespreekt hij de ontwikkeling

"7

PERIODIEK

van de wetenschap van de (auto)biografie ('Ook bibliografieen vertellen een
geschiedenis') . In her eerste nummer
beschrijft Pieter Jan Verstraete de biografische stand van zaken in Vlaanderen en recenseert Bernt Luger Vader
Thijm . Biografie van een koopmanschrijvervan Michel van der Plas . In het
tweede nummer bespreekt Wilbert
Smulders Reinold Vugs' Bordewijkbiografie en opperen o .a . Lidy van
Marissing en W Bronzwaer bedenkingen en bezwaren tegen het biografische
genre. De laatste wijst erop dat de huidige belangstelling voor de biografie
een "excuus-truc" kan zijn waarmee we
verhullen dat de literatuur zelf ons niet
meer zoveel interesseert .

Bzzlletin wijdt twee achtereenvolgende
nummers aan vrouwelijke Nederlandse
auteurs . In de aflevering over Helga
Ruebsamen (224, 1995) bespreekt
G.F.H. Raat Ruebsamens stijl . In
'Helse luister' benadrukt hij vooral het
stijlaspect van bet karikaturale . Twee
essays uit het nummer over Charlotte
Mutsaers (225, 1995) zijn `De giftige
woorden van mevrouw Potharst', waarin Anthony Mertens de "onstuimige
tekst" Rachels rokje aan de orde stelt, en
'Zinspelen in her vragenvuur' (Jacq
Vogelaar) over Mutsaers' essays .

In her eerste nummer van Cahiers
Nederlandse Letterkunde (1995, 1)
schrijven Rob van de Schoor en
Cathalijne Boland over Marcellus
Emants' roman Jong Holland (1881),
die zij bezien tegen de achtergrond van
de particuliere opvattingen van de
auteur. J .M.J . Sicking draagt aan hetzelfde nummer bij met `Literaire dromen in historisch perspectief', waarin
hij verschuivingen in de droombehandeling door negentiende- en twintigste-

eeuwse romanschrijvers beschrijft (o .m.
Drost, Van Lennep, Potgieter, Ver
Huell, Van Eeden, Emants, Van Oudshoorn, Van Bruggen) .

Gerrit Krol gaf in oktober 1994 aan de
Groninger universiteit een college over
`De harde werkelijkheid' . De bewerkte
tekst ervan is opgenomen in Dietsche
warande & belfort (1995, 1) . In hetzelfde nummer gaat Hugo Brems in op
Honing en as van Leonard Nolens en
beziet Hugo Bousset Ave verum corpus
van Desanne van Brederode in een literatuurhistorisch perspectief.
Het tweede nummer van deze jaargang (1995, 2) schrijft Yves T'Sjoen
over Luceberts Van de maltentige losbol
en over Anja de Feijters dissertatie over
Apocrief/ de analphabetische naam.

Oude themas in her werk van Walschap worden besproken in `Sacred and
profane love', de bijdrage van AT
Dierick aan Dutch crossing (1994, 1) .
Dierick plaatst zijn bevindingen in cultuurhistorisch perspectief en hij gaat
ervan uit dat Walschaps romans "are
situated on the razor's edge between
Christian and Post-Christian literature .
Her tweede nummer van deze jaargang (1994, 2) is geheel gewijd aan
Friesland. Her bevat onder meer een
bijdrage over `Court Culture in Seventeenth-century
Friesland'
(Ph.H.
Breuker) en over 'Douwe Kalma
(1896-1953) and Great Britain : A Literary Relationship' (J . Krol) .

In Etudes Germaniques (1994, 4)
worden zes belangrijke momenten van
de twintigste-eeuwse Nederlandstalige
poezie in een poeticaal perspectief
geplaatst. Her nummer is opgedragen
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aan A .L . Sotemann : zijn innovatieve
werk wordt in de zes bijdragen kritisch
voortgezet . G.J. Dorleijn laat in 'J .H.
Leopold et les frontieres de la poesie'
onder meer zien hoe Leopold enkele
essentiele en nog lange tijd dominante
elementen in her Nederlandse debat
over de poezie invoerde . In 'Entre nous
it ne faut pas fairer pas de jeux de mots'
behandelt Ben Peperkamp aspecten van
de literaire actualiteit in werk en dichterschap van PC . Boutens . De bijdragen van Wiljan van den Akker over
Nijhoff ('Un cryptogramme aux designations infinies') en van Thomas Vaessens over Van Ostaijen (`Un "programme double et contrastif" pour la
poesie') stellen de worsteling van twee
Modernistische dichters met hun eigen
autonomistische opvattingen centraal .
Over `La revolution des annees cinquante' en bet anti-dualistische wereldbeeld van Lucebert c .s . schrijft R .L.K.
Fokkema. Marc Reugebrink, tenslotte,
beziet ook de heterogene `poesie neerlandaise entre 1960 et 1990' in her perspectief van her debat over Nederlandse
poezie van de laatste honderd jaar.

Het tijdschrift voor de geschiedenis van
de representatie, Feit & fictie (1995,
2), bevat onder meer een bijdrage van
Barend van Heusden . In 'Humanisme,
postmodern' filosofeert hij over de toekomst van de literatuur en de literatuurwetenschap . Voor deze laatste discipline vestigt hij de aandacht op de
groeiende betekenis van "literariteit
buiten de literatuur" .

In Forum der letteren (1995, 1) stelt
Ralf Gruttemeier de vraag waarom de
Nederlandse Nieuwe Zakelijkheid
bijna helemaal 'vergeten' is door de literatuurgeschiedschrijvers (`De Nieuwe
Zakelijkheid als spiegel van de litera-

tuurwetenschap') . Hij veronderstelt dat
de gebondenheid aan canonieke standpunten in de contemporaine kritiek
een van de factoren is die daartoe heeft
bijgedragen .

Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie (1994, 2) bevat onder meet twee
tekstanalyses . Jan J. M . Westenbroek
neemt Gezelles `De doornenboom'
(1897) onder de loep en Anton van
Wilderode bespreekt `In speculo' uit
hetzelfde jaar.

Her recente Zuid-Afrikaanse proza
komt aan de orde in De gids (1995, 2),
waarin Etienne van Heerden niet alleen
eigen werk, maar ook dat van landgenoten beziet vanuit een postmodernistisch perspectief ('Vanuit eigen werk :
het opgetekende verleden') . In hetzelfde nummer plaatst Huub Beurskens
uitgebreide aantekeningen bij de bundel Susette (1990) van Erik Spinoy.

Her tweede Jaarboek voor Nederlandse
boekgeschiedenis (1995) besteedt uitgebreid aandacht aan het thema censuur, met o.m. bijdragen over `Boekverboden to Amsterdam, 1746-1750'
(W Heersink), over 'Censuur en zelfcensuur in calvinistisch Nederland, ca.
1880-1940' (Jacques Dane) en over
`Boekencensuur in Nederland tijdens
de bezetting 1940-1945' (Gerard Groeneveld) . Daarnaast bespreekt Lisa Kuitert in 'Een vis op het droge' vier Tilburgse proefschriften op her gebied van
de empirische literatuursociologie (W
de Nooy, S . Janssen, N . van Dijk en H .
Leemans) . Kees van Rees reageert in
'Een reeks misverstanden' op Kuiterts
recensie .
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In Literatuur (1995, 2) gaat Rita Bordewijk als Indische roman bestemBronte na in hoeverre uit Nijhoffs late- peld kunnen worden .
re poezie een stellingname in de oorlogssituatie spreekt ('Her pad waarlangs
wij kwamen stortte dicht') . De opvat- Het thema 'Avant-garde' staat centraal
ting dat L.-E Celine invloed uitoefende in Lust & gratie (44, 1995) . Marleen
op Louis Paul Boon wordt gerelativeerd Slob belicht in de kleine poetografie
in 'Drie vensters op een dubieuze ver- 'Geestdrift is toch niet lets dat u uithouding' van Bert Vanheste . Hetzelfde put?' de avant-gardiste Til Brugman,
nummer bevat recensies van Wiljan van schrijfster van poezie, grotesken en
den Akkers Dichter in het grensgebied novellen .
(door Ralf Gruttemeier) en van K .D .
Beekman over ER. Ankersmit en A.
Kibedi Varga (red.), Akademische be- In Maatstaf (1995, 3) geeft Marco
schouwingen over het postmodernisme .
Daane een documentair overzicht van
In her derde nummer van deze jaar- de literaire vriendschap tussen Richard
gang (1995, 3) schrijft P. Kralt over Minne en Louis Paul Boon : 'Stekeltrouw en verraad in bet werk van dieren tegen de patisseriestijl' .
Vestdijk (Vermommingen van Judas')
en Nel van Dijk over Rodenko's literatuuropvattingen in relatie tot die van Madoc (1995, 1) opent met de eerste
zijn tijdgenoten (`Paul Rodenko tussen bijdrage in de serie `Over de hekel',
Forum en Vijftig') . Hans van Stralen waarin medievisten de gelegenheid krijmaakt interpretatieve opmerkingen gen een middeleeuwer to hekelen wiens
over 'Zelfportret' van Rutger Kopland persoon en/of daden als ergernisweken Ida Giard-Kramer gaat na of de kend worden ervaren . Her eerste slachtschim van Maeterlinck door Couperus' offer is aartsbisschop Anno van Keulen,
Psyche waart. In een recensie van E, du wiens karakter aan de kaak gesteld
Perron en de avant-garde van Manu van wordt door Jos Stover in een interview
der Aa besteedt K .D . Beekman aan- met Aart Mekking, hoogleraar bouwdacht aan het Modernisme in de kunst to Leiden . Melis Stokes beschrijNederlandse literatuur.
ving van de gebeurtenissen rond her
In her openingsartikel van bet vierde lijk van Willem II komt ter sprake in
nummer (1995, 4) beschrijft Maurits een artikel van H . Bruch . Mariken
Verhoeff de relatie tussen Nescio en her Goris en Wilma Wissink doen verslag
unanimisme van de Franse auteur Jules van hun voorbereiding van een partiele
Romains (1885-1972) met wie Nescio leeseditie van een Middelnederlandse
zich verwant voelde . De ambigue acht- vertaling van Boethius' De consolatione
tiende-eeuwse opvattingen over her philosophiae uit 1485, de zgn . Gentse
vertonen van gruwelen op her toneel Boethius . De overige artikelen gaan
zijn her onderwerp van een artikel van over de St .-Walburgskerk to Zutphen
Anna de Haes . G .F.H . Raat bespreekt (Aad Bastemeijer), de inventarisatie van
de (goddelijke) almacht en onmacht bedevaartplaatsen in Nederland (interdie een rol spelen in her schrijverschap view van Ottie Thiers met Peter Jan
van WE Hermans . H .M .J . Maier stelt Margry) en de oorsprong en betekenis
voor de grenzen van de Indisch-Neder- van Sacramentsdag (G .J .C . Snoek) .
landse letterkunde to verruimen, zodat
ook romans als Rood paleis van E
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Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman (1995, 1) is een
themanummer gewijd aan Nederlandse
Don Quichot-vertalingen . Weyerman
zelf maakte een bewerking van Cervantes' klassieker. M . Kerkhof opent de
aflevering met een schets van Cervantes-vertalingen in Nederland tot 1746,
her jaar waarin Weyermans bewerking
verscheen . De eerste Nederlandstalige
Don Quichot van Lambert van den Bos
uit 1657 wordt besproken door Rietje
van Vliet en Marco de Niet. Dan volgen artikelen over Weyermans editie:
de illustraties (Daniel de Horst), de uitgever Pieter de Hondt (Jose de Kruif),
de werkwijze van Weyerman als vertaler/bewerker/ bederver (J . Lechner) .
Tenslotte bespreekt Meike Broecheler
de Don Quichot-vertaling van Pieter
van Woensel uit 1802 .

Millennium (1994, 2) is gewijd aan
her thema 'Bourgondische cultuur' .
Voor neerlandici is vooral her artikel
van H . Brinkman van belang . Brinkman onderzoekt de uitstraling van de
Bourgondische hofliteratuur
op
Noord- en Zuidnederlandse rederijkers
en drukkers n .a .v. een bezoek van leden
van een Brusselse rederijkerskamer aan
hun `collega's' in Leiden in 1506 . Hij
komt tot de conclusie dat de specif ek
voor her hof bedoelde literatuur de stedelingen minder aansprak dan literatuur waarin psychologische tekening en
verwijzingen naar her leven in de stad
verwerkt waren . Aan de orde komen
verder : Jean Molinet als rhetoriqueur en
chroniqueur U. Koopmans), 'regionale'
ridderromans (A . Naber), de bibliofiele
belangstelling van drie Bourgondische
hertoginnen (S . Raue), Raoul L&vres
Histoire de Jason (R. Nieuwstraten),
Vlaamse meesters en Italiaanse opdrachtgevers in de vijftiende eeuw (B .
Ridderbos) en de speurtocht van Maxi-

miliaan van Oostenrijk naar de Trojaanse afstamming van zijn dynastie
(W Keesman) .

Ute Langner schrijft in Neerlandica
extra muros (1995, 1) over de 'Bentinck-boeken' van Hella S . Haasse .
Trouw aan de historische bronnen
blijkt niet uit to sluiten dat de historische romans een standpunt innemen in
de discussie rondom her feminisme .
In her tweede nummer van dezelfde
jaargang (1995, 2) gaat Anthony Mertens globaal in op enkele tendensen in
her recente Nederlandse proza ('De
onzichtbaarheid van her postmodernisme') .

`De jongste van de klas' is de titel van
een bijdrage van G .J . Vis aan De
negentiende eeuw (1995, 2) . Vis reconstrueert de plaats van de neerlandicus L.G . Visscher (1797-1859) binnen
her toenmalige literaire veld .

In De nieuwe taalgids (1995, 1) is de
tekst opgenomen van een lezing die
A.M .J . van Buuren hield ter gelegenheid van zijn afscheid van de Utrechtse
universiteit . In `Die scutter heeft dat
licht den buc ghegeven' gaat hij in op
astronomische en theologische aspecten van een handschrift uit Berlijn, dat
van na 1450 dateert . M .C . van den
Toorn gaat in 'Couperus en her Indisch-Nederlands' na in hoeverre Couperus zijn romanpersonages een taal liet
spreken die onder de (problematische)
noemer Indisch-Nederlands is to brengen . In 'Dichtkunst, dood en duurzaamheid' laat Enny de Bruijn zien hoe
Jacobus Revius niet altijd weerstand
hood aan de verleiding van de eeuwige
roem zoals de klassieken die gestalte
gaven . Wouter de Nooys proefschrift
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Richtingen en lichtingen wordt bespro-

ken door Jozien Moerbeek en M.
Kemperink recenseert de dissertatie van
L. Dirikx, Louis Couperus en het decadentisme.

Her tweede nummer van deze jaargang (1995, 2) opent met de bijdrage
'Realisme en ideologie . Schrijfsters
rond 1915 en de reactie op de vrouwenbeweging', waarin Erica van Boven
een aantal bij het contemporaine vrouwelijk lezerspubliek populaire romans
leest vanuit een emancipatorisch perspectief. Jan Konst brengt in hetzelfde
nummer de collectie Nederlandse literatuur (1576-1754) van de Biblioteka
Gdanska in kaart . Ton van Strien
bespreekt de dissertatie Afbeeldings-
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van Leeuwen een essay bij over de omstreden plaats van de biografie in de
academische wereld van deze eeuw : `De
bloei van de biografie in de Nederlandse letteren' . Her nummer bevat ook
een korte beschouwing van Koen
Vergeer over het werk van de dichteres
Esther Jansma.
In de derde aflevering van deze jaargang (1995, 3) laat Warn de Moor
onder meer zien hoezeer Theo Thijssens ceuvre verankerd is in zijn dagelijks
werk als schoolmeester ('De twee
gezichtspunten van Theo Thijssen') .

Ons geestelijk erf (1994, 3) wordt geopend door G . Warnar met een artikel
relaties . Een taal- en letterkundig essay over de chronologie van de werken van
over Huygens' Donne-vertalingen van Jan van Ruusbroec . Op basis van verN.F. Streekstra.
wijzingen in de teksten zelf stelt
Aan nummer 3 van deze jaargang Warnar een herziene datering voor . N .
(1995, 3) draagt Marijke Meijer Drees Staubach schrijft over her persoonlijke
bij met 'Patriottisme in de Nederlandse karakter van teksten die in de late midliteratuur (ca . 1650-ca. 1750)' . Haar deleeuwen in gemeenschappen van
letterkundige bevindingen nuanceren leken gebruikt werden bij de hervorher beeld dat historici hebben geschetst ming van her geloof. K. Schepers stelt
van her patriottisme in deze periode. dat Mystica theologica van Hugo de
Het Tilburgse proefschrift In het licht Balma (t na 1305) geen rechtstreekse
van de kritiek (Susanne Janssen) wordt invloed heeft gehad op werken van
gerecenseerd door Nel van Dijk en H .J . Hendrik Mande en andere auteurs van
W Nap bespreekt een verzameling de Moderne Devotie, maar dat Balma's
rechtskundig-signifische
geschriften werk via een anonieme Middelvan Jacob Israel de Haan (De taal zegt nederlandse tekst bij hen bekend
meer dan zij verwoorden kan, samenge- geraakt is . Verder : T. Balogh, 'Her
steld en ingeleid door C .J .J . van den 'Horologium' als allegoric in factis', St .
Bergh) .
Predota, `Een onbekend exempel over
In her vierde nummer (1995, 4) Alanus de Rupe' en U . Wiethaus, "For
schrijft Ute Langner over aspecten van This, I Ask You, Punish Me' . Norms of
autobiografisch schrijven in het proza Spiritual Orthopraxis in the Work of
van Andreas Burnier. In 'Symbool en Maria van Hour (d .1547)' .
teken in de middeleeuwse media gaat
Andrzej Dabrowka in op vroomheidsvormen en de culturele betekenis van Over Multatuli (34, 1995) bevat o .m.
de broederschappen .
een bijdrage van P.G .E.I .J . van der
Velde over de relatie tussen Multatuli
en P.J . Verb ('De infernale knak van een
Aan Ons erfdeel (1995, 2) draagt Anja kampioen van belang') .
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In Queeste (1995, 1) speurt F.
Brandsma naar toevoegingen van kopiisten in teksten uit de Lancelot-compilatie, om licht to werpen op de genese
van de compilatie . W van Anrooij gaat
in op de datering en ontstaansgeschiedenis van her recent als Griffioendeeltje
verschenen Boec van der wraken van Jan
van Boendale . Her nummer bevat een
uitgebreide bespreking door B . Salemans van de dissertatie van J . Brefeld,
A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A Case for
ComputerAided Textual Criticism. Ver-

der bijdragen van J .W Klein (over de
produktieomstandigheden, soorten en
functies van
(Middelnederlandse)
handschriften), E J . Lodder (over her
feit dat boerden ten onrechte als apart
genre in de literatuurgeschiedenis gezien worden) en J .A.A.M. Biemans
(over de vraag of een fragmentje van
Arturs doet op papier of op perkament
geschreven is) .

woordvoerderschap van de dichter in
deze verzen wordt gelegitimeerd,
schrijft Wiel Kusters in 'Wij zijn een
volkslied, wij zijn een vlag' .

H . van Uffelen gaat in Spiegel der letteren (1995, 1) in op het alchimistische
karakter van her werk van No Michiels .
In 'Hij is een boek, zij is een boek, mijn
boek is hun boek Tussenin' komt vooral Michiels' Schildwacht, schuldwacht
aan de orde . In hetzelfde nummer wijst
Hans Vandevoorde, niet voor her eerst,
uitgebreid op her grote neerlandistische
belang van de publikatie van Van de
Woestijnes Verzameldjournalistiek werk
('Onbekend journalistiek werk van
Karel van de Woestijne in de NRC) .
In het tweede nummer van deze
jaargang (1995, 2-3) schrijft Erik
Spinoy over de groteske 'Her bordeel
van Ika Loch' en over de op Kantiaanse
leest geschoeide kritiek op de 'verabsolutering' van de logica, die Van Ostaijen in deze tekst uitoefent ('Logica
en esthetics) . De literatuuropvatting
van Jan Hanlo wordt door Odile Heynders aan de orde gesteld in 'Ontroering
is een soort van fel verdriet' . Jerzy Koch
onderzoekt de receptie van Multatuli in
Polen ('Het Polen van de eeuwwisseling
in de spiegel van de vertalingen van
Multatuli') en in "Van de schoonheyt'
en zijn dichter' identificeert G.C .
Zieleman de jonge Huygens als de
auteur van een ongesigneerd, eerder
aan Bredero en aan Schooneman toegeschreven 'verzenboeket' uit 1614 . Naar
aanleiding van Karel Verhoevens studie
Jeroen Brouwers' De zondvloed draagt
Patrick Peeters een beschouwing bij
over 'Her woekerende oeuvre van Jeroen Brouwers; hoe her object de analyse dirigeert' . J .M. Willeumier-Schalij
bespreekt Th . Mertens, Boeken voor de

In Spektator (1995, 1) krijgt de op
gang komende Faverey-studie twee
impulsen in de bijdragen van J .J .VM.
de Vet en C.H.M . Beijer en van Peter
van Lier. Beijer en De Vet geven een
uitgebreide analyse en interpretatie van
de `Reeks tegen de dood' uit Tegen het
vergeten en Van Lier leest Het ontbrokene vanuit een Zenboeddhistisch perspectief. De levendige neerlandistische
discussie over poetica-onderzoek wordt
in dit nummer voortgezet door Odile
Heynders. In `De toekomst van poetica-onderzoek' reageert zij op de stellingname van Dorleijn en Van Rees
door to wijzen op het belang van de
textuele ruimte waarin literatuur functioneert, die bij een grote aandacht
voor institutionele factoren onderbelicht zou kunnen taken. Over Nijhoffs
gedichten 'Wij zijn vrij' en `Tot de eeuwigheid; middelnederlands geestelijk
gevallenen' en over de wijze waarop her proza, en M . van Vaeck, Adriaen van de
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Vennes 'Tafereel van de Belacchende
Werelt' wordt besproken door Marijke
Spies .

Thamyris (1995, 1) is een themanummer onder de titel `The Gender of
Homosexuality' . Voor (historisch georienteerde) neerlandici is vooral her
artikel van Lia van Gemert van belang :
`Hiding Behind Words-? Lesbianism in
17-th Century Dutch Poety . Tegen de
achtergrond van recente studies over
dit onderwerp beschouwt zij een viertal
relaties van zeventiende-eeuwse schrijfsters (Questiers, Van der Veer, Lescailje
en Brongersma) . Met name de semiotische analyse van her tekstmateriaal
levert een genuanceerde conclusie op
met betrekking tot her (vermeende) lesbische karakter van hun verhoudingen .

In TNTL (1995, 1) besteed A.M.
Duinhoven in her stuk `Filologie en
computer' uitgebreid aandacht aan
Brefelds eerder genoemde dissertatie .
Duinhoven is van mening dat her
gebruik van de computer bij de analyse
van teksten niet leidt tot een methodologische vernieuwing in de filologie . J .
Koppenol beschrijft hoe Jan van Hout
als `poeticale vernieuwer' Maurits verheerlijkt in een gedicht dat niet rijmt
(her 'Onrijmich Vreuchdenliedt' uit
1594) . Van Hour probeert hiermee de
Nederlandse dichtkunst op her niveau
van de klassieken to brengen . Hij is,
evenals de klassieken, van mening dat
her wezen van de dichtkunst niet
schuilt in her rijm, maar in her
metrum . Een waar dichter rijmt niet,
maar zorgt dat zijn metrum klopt .
Verder in dit nummer: J .W Klein herijkt dateringen van teksten uit de
Middelnederlandse ridderepiek .

In Verslagen en mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (1994, 1)
schrijft W L . Braekman over de zeventiende-eeuwse produktie van Antwerpse devotieprenten naar aanleiding van
enkele handboeken met instructies
voor her schilderen van miniaturen en
her inkleuren van gedrukte prenten .
Daarna volgt een editie van een uniek
en niet eerder bestudeerd handgeschreven handboekje, vergezeld van een
glossarium .

De Vestdijkkroniek (86, 1995) bevat
onder meer bijdragen over De koperen
tuin (R. Henrard), over de relatie Vestdijk-Theo Thijssen (Harry Bekkering),
over Vestdijks bibliotheek (Rudi van
der Paardt), over Vestdijks Verhalen (L .
Nachtergaele) en over her beeld van
Thomas Mann bij Vestdijk (P. Kralt) .

Vooys (1995, 3) bevat onder meer een
essay van Philomene Dewaide over
Kellendonks Letter en geest en de mythe
van Phaeton en recensies van Reinold
Vugs' dissertatie F Bordewijk; een biografie en van T. Jansen e .a. (red .), De
lezer als burger, over literatuur en ethiek
(Alex Huibers) .

De zeventiende eeuw (1995, 1) bevat
de (bewerkte) tekst van lezingen die
gehouden zijn op her tiende congres
van de Werkgroep Zeventiende Eeuw
dat in augustus 1994 to Utrecht plaats
vond onder de titel 'Ripa en de zeventiende-eeuwse beeldspraak . O .a . komen aan de orde : Ripa en en zijn Nederlandse bewerker Pets (M . van Vaeck,
M .A. Schenkeveld-van der Dussen,
E .K. Grootes), Ripa en Vondel (H . van
Dael) en Karel van Mander (H . Prins) .
Her nummer besluit met een artikel

124

PERIODIEK

van G . Schwartz over de politieke aspecten van de relatie tussen schilderkunst en andere visuele kunsten en letterkunde rond 1650 . Hij demonstreert
dit aan de hand van de verzamelbundel
Verscheyde Nederduytsche gedichten
[1651], een dichtbundel met een duidelijke stellingname op politiek en religieus gebied, die opgedragen is aan een
schilder en veel gedichten bevat die
betrekking hebben op visuele zaken :
woord en beeld staan samen in dienst
van een bepaalde ideologie .
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verzuilde literatuur
Een verkenning

Ton Anbeek en Jan Bank
In de geschiedschrijving over Nederland tijdens her Interbellum domineert bet
concept van de 'verzuiling' . Politicologen als H . Daalder en A. Lijphart hebben
een model ontwikkeld, waarin de vier relevante segmenten van een verzuilde
samenleving - her (neo-)calvinistische, bet rooms-katholieke, her socialistische en
her algemene of liberate - in hun bestuurlijke opbouw, hun onderlinge verwevenheid en hun politieke cultuur kunnen worden geanalyseerd (Daalder 1974 ;
Lijphart 1982) . Over de aanvang en her einde van dit verzuilde bestel is men her
globaal genomen eens . Het begin wordt gevormd door het grondwettelijk compromis van 1917, waarin de invoering van her algemeen kiesrecht werd mogelijk
gemaakt in ruil voor de acceptatie van het beginsel van een volledige financiele
gelijkstelling van het bijzonder met her openbaar onderwijs . Her einde wordt
zichtbaar in de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 1967, toen de electorate loyaliteit aan de eigen zuil, die gedurende een halve eeuw voor stabiliteit en
voorspelbaarheid had gezorgd, begon of to brokkelen .
Er zijn ook historische studies voorhanden, waarin de verschillen in oorsprong
worden belicht en waarin de kenmerken en eigenaardigheden van de afzonderlijke subculturen aan bod komen (Blom 1989 ; Schoffer 1987) . Waar de zuilen in
een politicologisch model een zekere symmetric vertoonden, waren ze in hun ontstaan en in hun sociale samenstelling niet steeds vergelijkbaar . Her is evenwel niet
verwonderlijk dat men her literaire leven in bet Interbellum eveneens in zuilen
heeft opgesplitst . Zo onderscheidt Stuiveling in zijn - door Ter Braak zeer geprezen - boekje Wegen der poezie burgerlijke, katholieke, protestantse en socialistische
poezie (Stuiveling 1936, 3 ; Ter Braak 1980, 318-324) . Toch is deze parallel tussen
de verzuiling in de maatschappij en die van her literaire leven niet zonder problemen .
In de geschiedschrijving over 'verzuiling' onderscheidt men vier grote zuilen,
die sedert de eerste Kamerverkiezingen volgens her algemeen kiesrecht en het
evenredigheidsstelsel (1918) elkaar qua aanhang en politieke machtspositie niet al
to zeer ontlopen . De befaamde radiowet van 1930 was daarvan een voorbeeldig
product ; de zendtijd werd gelijkelijk toebedeeld aan een algemene omroepvereniging (AVRO), een christelijke (NCRV), een rooms-katholieke (KRO) en een
socialistische (VARA) en lets minder aan her vrijzinnig protestantisme (VPRO),
dat tussen de algemene en de christelijke zuil zweefde . Deze symmetric kan evenwel de culturele verschillen, bij voorbeeld tussen een burgerlijke omroep als de
AVRO en een arbeiders-radiovereniging als de VARA, niet verhullen . Her schema
vertoont gelijkenis met de indeling die Stuiveling geeft, al verschilt hij in de
naamgeving . Maar wie her van toepassing verklaart op de literaire tijdschriften in
her Interbellum, komt al snel tot de ontdekking dat de algemene of liberate
(Stuiveling spreekt van burgerlijke) zuil een opvallend grote plaats inneemt . Het
tijdschrift De Gids valt natuurlijk binnen deze groep, al wilde her blad welbewust
boven de verzuiling staan . Een humanistische zuil bestond er voor de oorlog niet
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(her Humanistisch Verbond werd pas in 1946 opgericht), zodat we ook De Stem
hier moeten plaatsen, en - bien etonnes - de 'paganisten' (een woord uit her vocabulaire van her Interbellum) van her tijdschrift Forum . De 'neutrale' zuil blijkt
daarmee sterk oververtegenwoordigd.
En niet alleen kwantitief. In onze ogen werd door de groep rond Forum verreweg her belangrijkste literaire werk geschreven . Naar die schrijvers (Ter Braak, Du
Perron, Walschap, Elsschot, Slauerhoff, Vestdijk enz .) gaat vandaag dan ook vrijwel alle aandacht . De literatuur uit de andere zuilen blijft daarmee in de schaduw
van de 'kleine parochie' van Ter Braak en Du Perron staan (al zijn er uitzonderingen, zoals de voortreffelijke prentenboeken van her Letterkundig Museum over De
Gemeenschap en Opwaartsche Wegen) . Gaat her bier nu om een vertekening achteraf, of is her werkelijk zo dat uit de andere, de 'echte' zuilen (want 'algemeen/liberaal' is vooral een verzamelnaam voor war zich niet op een rooms-katholieke, een
neo-calvinistische of een socialistische grondslag groepeert) werkelijk minder
boeiende literatuur is voortgekomen? Stuiveling zei dat al in 1936 : 'Naar strikt
literaire maatstaf gemeten blijkt de individualistische poezie wel de meest waardevolle.' En hij voegde daaraan de opmerking toe : `In de huidige maatschappij is de
burgerij de heersende klasse ; her verwondert dus niet, dat de burgerlijke kunst de
heersende kunst is (Stuiveling 1936, 7) .
Deze verklaring bevredigt niet . In een periode waarin de politieke macht lag bij
de confessionele partijen, die vanaf 1918 ononderbroken tenminste de helft van
de honderd zetels in de Tweede Kamer konden bezetten, terwijl de sociaal-democraten telkens bijna een kwart daarvan verwierven, zou men kunnen veronderstellen, dat deze groepen een aanmerkelijk aandeel in de literatuur zouden hebben
gehad . Maar een 'literaire Colijn' heeft nooit bestaan . . . ijn er andere factoren die
de geringe uitstraling van de verzuilde literaire tijdschriften kunnen verklaren? In
deze beschouwing over drie daarvan, Links Richten, Opwaartsche Wegen en De
Gemeenschap proberen wij enkele problemen met betrekking tot de relatie tussen
verzuiling en literatuur in kaart to brengen .
Links Richten
Het is een opvallend gegeven dat uit de moderne arbeidersbeweging in her
Interbellum geen levensvatbaar literair tijdschrift is voortgekomen . Dat is eigenaardig omdat in de decennia daarvoor bepaald niet de minsten onder de literatoren zich tot her socialisme hadden bekend : Herman Gorter, Henriette Roland
Hoist, Herman Heijermans, om de voornaamste to noemen. Niettemin zien we
na de Eerste Wereldoorlog alleen mislukte pogingen : De Nieuwe Stem (19181919), Nu (1929-1930) en Links Richten (1932-1933) . De geschiedenis van dat
laatste orgaan laat duidelijk uitkomen waar de problemen liggen .
Links Richten vertegenwoordigde niet de hele socialistische zuil of, in de terminologie van toen, de gehele 'arbeidersklasse' . Het was een maandblad 'uitgegeven
door her arbeiders-schrijvers-collectief "links richten ."' De eerste bladzijde laat
zonneklaar uitkomen in welke hoek we ons bevinden, want daar staat to lezen war
Lenin over literatuur heeft beweerd : `De literatuur moet partijliteratuur worden .'
Her is duidelijk, Links Richten leunde tegen de Communistische Partij Holland
aan, of misschien is het zuiverder to stellen dat die partij over her blad heen leunde in een tijdvak in de geschiedenis van her communisme, waarin de grenzen ten
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opzichte van de sociaal-democratie zo scherp mogelijk werden getrokken .' In de
laatste alinea van de `Beginselverklaring' wordt de tendens onderstreept: `Links
Richten wil aan de literatuur een revolutionnaire inhoud geven met moderne vormen, die begrijpelijk zijn voor de arbeidersklasse . Links Richten wil trachten de
Nederlandsche arbeiders in dienst van den klassenstrijd tot zelf-expressie to brengen, tot bewuste critiek en tot belangstelling in literatuur' (Mooij 1973, 31) .
Deze alinea bevat verschillende interessante opinies . Her yolk moest blijkbaar
tot belangstelling in literatuur worden gebracht, zij bestond niet van nature. De
kunstenaar mocht van zijn kant niet to moeilijk doen, hij moest iets maken dat
voor de arbeider begrijpelijk bleef. De foto die het omslag van her blad sierde,
geeft het verbond symbolisch weer : de knoestige knuist van een arbeider boven de
gladde hand van een intellectueel - maar het is de nette hand die de pen hanteert!
Ongewild ademt deze tekst een sterk bevoogdende toon .
Dar de combinatie arbeiders-intellectuele kunstenaars moeilijkheden kon opleveren, blijkt al uit een van de richtlijnen die op het congres van Links Richten
werden aangenomen : er diende een arbeidsgemeenschap to zijn met een proletarische meerderheid om to waarborgen dat het blad 'niet verwordt tot een
onvruchtbare debatteerclub voor intellektueelen, welke onder het proletariaat
slechts verwarring zou kunnen stichten' (Mooij 1973, 251) .
Die intellectuelen zaten niettemin met het probleem dat ze het proletariaat tot
de moderne literatuur moesten brengen . Maurits Dekker stelde in het programmatische artikel 'Wat wij willen' dat die klasse tot nu toe uitsluitend met zogenaamde colportageromans, `keukenmeidenlectuur' dus, werd zoetgehouden
(Mooij 1973, 36-7) . Dekker raakte vervolgens een lastig probleem aan, toen hij
bekende : 'Ik behoor niet tot degenen, die ontkennen dat er een boven de klassen
staande kunst bestaat ( . . .) .' Aan de betreffende alinea is een noot van de redactie
toegevoegd die aanduidt dat er op dit punt geen eenstemmigheid bestond (Mooij
1973, 37-8) . Of er een boven de klassen staande kunst kan/mag zijn, daarover was
men het blijkbaar niet eens .
Ernstiger is, dat ook het tegenwicht 'revoltionnaire kunst' geen makkelijk haalbaar ideaal blijkt . Links Richten bestaat al een half jaar, wanneer Argus' in een
recensie schrijft : 'Geef ons datgene, wat noch Dekker, noch Last, noch Vanter

In her derde nummer van Links Richten staat een gedicht afgedrukt van S .
Waas, Rood Front' :
Nog hangt er een doem op dit land,
Nog gaan priester en dief hand in hand,
Nog worden zij, die tegen het onrecht als rebellen tezamen spannen
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Gekweld en gekortwiekt, en in armoe verbannen .
Nog is de tijd hier niet volMaar her uur is genaderd, vol
Van verwachting, van hartstocht, van liefde en moed
Staan de scharen gereed,
Onze scharen, en geen krijg is to wreed
En geen bloed is to goed
Om die orde to scheppen
Die vrijheid heet .
Weest dus alien gereed :
En denkt aan dit eene Parool:
Van Terneuzen naar Roodeschool,
Van den Helder tot aan Roermond
ij er een ROOD FRONT!
Enige tijd later maakte Marsman in Forum bekend dat hij dit gedicht had vervaardigd om to laten zien dat Links Richten elk maakwerk afdrukte als her maar de
goede geest ademde . Jef Last reageerde verongelijkt en beschimpte de grijnzende
burgerlijke dichter (Mooij 1973, 225) . De woede van Last was begrijpelijk omdat
Marsman een tere plek raakte : hoe moest men tendenz met esthetische waarde
verenigen, of hoefde dat eigenlijk niet eens? Heel radicaal zijn de woorden van
Freek van Leeuwen (een echte arbeider-dichter) die in hetzelfde nummer waarin
'Waas' debuteerde, schreef: De massa heeft iiberhaupt geen behoefte aan kunst .'
Die liet zich in haar strijd om her bestaan en een betere toekomst 'niet door een
stel roode poeten voor de voeten' lopen . Van Leeuwens oplossing : De dichter zal
zijn kunstenaarschap of moeten werpen en als gewoon dienstplichtige zal hij
dienst moeten nemen in her grote roode leger.' En dus moet hij agit-prop toneel
en strijdliederen schrijven (Mooij 1973, 65 en 66) . Het 'afwerpen' van het
kunstenaarschap zal niet iedere revoltionaire dichter even aanlokkelijk hebben
geleken . Aan de andere kant is het de vraag wat arbeiders nu in her tijdschrift konden vinden, gesteld dat zij in de crisistijd bereid waren geld aan een literair blad
to besteden.z Her tijdschrift ging zelden in op hun concrete problemen, het verwees altijd meteen naar het Oosten : de kruiser de even Provincien', waar in
1933 een muiterij plants vond, werd onmiddellijk in hun ogen identiek aan de
pantserkruiser 'Potemkin' . o gaf het tijdschrift waarschijnlijk noch aan de arbeiders noch aan de intellectuele dichters war zij zochten .
Het experiment van Links Richten heeft niet lang kunnen voortduren . Het tijdschrift ging uiteindelijk to gronde aan een ideologisch dispuut over de brandstichting in de Duitse Reichstag en het aandeel van de anarchist Van der Lubbe
daarin . L . de Jong schreef over de kleine linkse organisaties : Men zwelgde er in
scholastieke disputen ; men achtte zich zuiverder in de leer naarmate men minder
aanhangers had : een psychologisch verschijnsel dat de wereld van de politiek
gemeen heeft met die van de godsdienst' (De Jong 1969, 224) . Hoe juist De Jongs
vergelijking van politiek met theologie was, bewijs de frappante overeenkomst tussen de problemen van Links Richten en de disputen in her tijdschrift Opwaartsche
Wegen - dat overigens zijn naam ontleende aan de titel van een gedichtenbundel
van socialistische voorvechtster Henriette Roland Holst .

VER UILDE LITERATUUR

Opwaartsche Wegen

Opwaartsche wegen, 'tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de
Nederlandsche letteren,' werd opgericht in 1923 en bestond tot het begin van de
oorlog . In de eerste jaargang schrijft redacteur H . van der Leek een artikel 'Her
manco-vraagstuk' dat een aantal problemen rond her ideaal van een Christelijke
kunst' uiteenzet . Van der Leek stelt dat dit ideaal er wel is, maar dat de resultaten
tot nu toe ver beneden de bedoeling zijn gebleven . Hij probeert dan een aantal
factoren op to sommen die her uitblijven van die zozeer gewenste christelijke
kunst kunnen verklaren . o wijst hij op her falen van de christelijke literatuurkritiek en van de christelijke uitgevers, met als achtergrond bet gegeven dat her christelijk publiek 'als vrijwel kultuurvijandig' kan worden beschouwd (Van der Leek
1923-4, 26) . Als oorzaken voor die vijandigheid noemt hij : de veroordeling van
literatuur als bedenksel,' 'leugen,' ten opzichte van de waarheid van de Schrift
(hoe curieus dit aloude verwijt weer in de twintigste eeuw to zien terugkomen!) ;
verder zou literatuur de christen teveel in aanraking brengen met de verderfelijke
invloed van den tijd' ; en ten slotte speelt ook het conservatisme binnen her orthodox-protestantse volksdeel een fnuikende rol .
In het schema van de verzuiling wordt een plaats ingeruimd voor een orthodox-protestantse zuil, maar de afbakening daarvan is niet eenvoudig . De antirevolutionaire stroming ontleende in de eerste helft van de negentiende eeuw haar
legitimatie aan een kritiek op ongeloof en Franse revolutie, zoals bij voorbeeld
door Groen van Prinsterer verwoord. Her initiatief tot een bundeling van politieke macht nam in 1878 de predikant Abraham Kuyper. Hij formuleerde de antithese, die in de politiek de scheidslijn zou zijn tussen belijdende christenen en de
vrijzinnigen of liberalen . Van hem was her parool van de 'souvereiniteit in eigen
kring', dat de grondslag werd voor eigen christelijke instituties, vrij van beheersing
door de staat . ijn anti-revolutionaire partij (1879) werd her politieke instrument
voor de opbouw en erkenning van zulke christelijke instellingen, to beginnen met
her christelijk onderwijs. De 'doleantie' van een aantal orthodoxe protestanten in
de Nederlandse Hervormde Kerk, die aan her licht kwam in het nieuwe kiesstelsel van de kerkeraden, leidde tot hun uittocht en tot de stichting van een eigen
gereformeerde kerk, de theologische consequentie van deze souvereiniteitsgedachte .
In deze eigen kring voerden de gereformeerden weliswaar her hoogste woord,
maar ook orthodox-hervormden vonden er in hun oppositie tegen de modernistische tendenzen in de Nederlandse Hervormde kerk een plaats . De afsplitsing
(1894) van sommige anti-revolutionairen in een Christelijk-Historische Unie, die
gericht bleef op de gehele Nederlandse samenleving, bewees echter, dat de souvereiniteitsgedachte niet steeds in alle opzichten werd aanvaard . Kuyper putte uit her
calvinisme de legitimatie voor een in sommige opzichten progressieve politiek.
ijn sociale denkbeelden golden als een kritiek op her economisch liberalisme en
als een poging om op neo-calvinistische grondslag moderne arbeidsverhoudingen
to introduceren (en de opkomende sociaal-democratie de wind uit de zeilen to
nemen) . Cultureel gesproken koesterde hij evenwel de nalatenschap van
Bilderdijk en Da Costa en hun oppositie tegen de 'geest van de eeuw' .
De dichters en schrijvers van Opwaartsche Wegen vormden een eerste generatie,
die de calvinistische overtuiging paarden aan een behoefte om de letterkundige

129

13 0

TON ANBEEK EN JAN BANK

verworvenheden van de Tachtigers over to nemen en dus impliciet de dichtende
predikanten uit de tweede helft van de negentiende eeuw - hun voorgangers - to
overtreffen (Mulder en Koedijk 1988, 36-8) . Van der Leeks artikel zette de toon
voor een klacht die door alle jaargangen van het tijdschrift zal blijven klinken : her
manco, her tekort aan overtuigende christelijke kunst . Nog in de negende jaargang wordt de klacht herhaald: 'Ons volksdeel is nog steeds arm aan kunst, arm
aan kunstenaars . Ook de moderne Christelike letterkunde bezit nog steeds weinig
levenskracht; veel verder dan een aarzelend beginnen hebben we het ook op dit
gebied nog altijd niet gebracht' (Haantjes 1931-2, 418) .
Dit probleem lijkt alles to maken to hebben met de invulling die men aan her
basisbegrip 'christelijke kunst' wil geven, iets waar Van der Leek zich niet expliciet
aan waagt . Een definitie vindt men wel in een artikel van W .A .P. Smit in de vierde jaargang . Hij zet zich of tegen de christelijke criticus Tazelaar (Moderne
Romankunst, 1922) omdat die to sterk ethische eisen boven het esthetische laat
prevaleren . En daarmee blijkt Smit tot de rekkelijken to behoren : In recensies van
Christelijke tijdschriften treft men dikwijls de uitdrukking : "Wij kunnen dit boek
niet aanvaarden," - "de gedachte is voor een Christen niet aannemelijk ." Ik ben
uitermate huiverig voor dergelijke zinnetjes . Want ze bedoelen een afwijzing,
omdat de in-schoonheid-geuite visie van den kunstenaar niet de onze, niet
Christelijk is . Ik geloof, dat we daarmee onrecht doen . We aanvaarden een boek
als kunstwerk, maar nemen daarmee nog niet de visie van den kunstenaar voor
ons persoonlijk leven over.' Hij komt dan tot een heel simpele omschrijving : christelijke kunst is kunst van christenen (Smit 1927-8, 343 en 344) .
Helaas was deze elegante oplossing niet voor alle christen-schrijvers acceptabel .
Collega christen-dichter K . Heeroma had er bij voorbeeld veel moeite mee, zoals
blijkt uit een aantal artikelen waarin deze zich over de relatie christendom-dichterschap buigt. Een buitenstaander kan zich licht verbazen over Heeromas zwaarwichtige redeneringen die soms uitlopen op spitsvondigheden als : M .a.w de
dichter is niets zonder zijn gebondenheid aan de gemeente, maar ook de gemeente is niets zonder de vrijheid van haar dichters' (Heeroma 1932-3, 307) . Ondanks
her woord vrijheid verraadt de formulering al dat Heeroma preciezer in de leer is .
Hij zet zich dan ook of tegen Smit : 'Kristelike kunst is geen "kunst van Kristenen",
maar moet onmiddellik als Kristelike kunst to herkennen zijn, doordat de
Openbaring er haar eigen leven in leek' (Heeroma 1933-4, 92) . Kortom, de
geloofsovertuiging van de kunstenaar is geen voldoene garantie, de kunst moet
herkenbaar christelijk zijn .
In de praktijk is Opwaartsche Wegen sterk op de kwaliteit van de boodschap
gericht . Een enkele keer staat men war welwillender tegenover paganistische literatuur, maar dan vooral wanneer aan de horizon een bekering lijkt to gloren . o
sluit een criticus zijn bespreking van Marsmans bundel Porta Nigra of met de zinnen: 'Renovatie van Marsman's dichterschap kunnen wij voor het ogenblik alleen
verwachten van een vertikale kruislijn die zijn horizontale levensvisie doormidden
breken zal. En mogelijk zijn de symptomen hiervan reeds aanwezig. . .' (Uitman
1934-5, 314) . De puntjes rechtvaardigen de welwillende toon van deze recensie .
Binnen eigen kring moest de leer zuiver blijven, war medewerker (later redacteur)
G . Kamphuis in 1934 tot het verwijt brengt: Men lette meer op her "christelijkzijn" van bet gedicht (.. .) dan op de poetische waarde en de kracht van de expressie' (Colebrander 1989, 114) . Ook bier, net als in Links Richten, het conflict tus-

VER UILDE LITERATUUR

sen kwaliteit en leer, esthetiek en ethiek .
Vergeleken met Links Richten en De Gemeenschap (hierna to bespreken), maakt
Opwaartsche Wegen een gesloten indruk . o ontbreekt vrijwel elke aandacht voor
de actuele politieke vraagstukken ; een uitzondering vormen vooral de bijdragen
van medewerker Van Rantwijk . Ook de interesse voor her moderne (her modernisme) in de literatuur is gering - al is Roel Houwink, jeugdvriend van Marsman,
lange jaren redacteur . 3 Ook Houwink kwam niet uit her verlammende basisprobleem . In zijn artikel Het vorm- en inhoudprobleem in de letterkunde in verband
met de mogelijkheid eener christelijke litteratuur' (hoe tekenend, dat mogelijkheid'!), stelt hij bond dat geloof en schoonheid elkaar niet verdragen . Als oplossing presenteert hij : De vraag naar de mogelijkheid eener christelijke letterkunde
is dus niet voor alles een vraag naar de een of andere nieuwe aesthetiek. ij is een
vraag naar de kracht van ons geloof. En op deze vraag kunnen wij alleen van God
in ons gebed een antwoord krijgen' (Houwink 1933-4, 255) .
Hoe dat antwoord van hogerhand ook geluid moge hebben, her is niet bevrijdend genoeg geweest om her 'manco' op to lossen . Is her niet een slecht teken dat
verschillende auteurs alleen al het woord 'christelijk' op een verschillende manier
spellen? Stuiveling vatte de impasse in een paar heldere zinnen samen : De kracht
van deze jong-protestantse literaire beweging is van den beginne of ernstig
geschaad door een voortdurende zelfbezinning zonder uitkomst . De grondslagen
van de christelijke kunst, d .i . de verhouding tussen God, kunstenaar, gemeente en
wereld, stonden eigenlijk alle medewerkers verschillend voor ogen, en geen van
allen helder' (Stuiveling 1936, 50) . Het is in dit verband opvallend dat her blad
geen werkelijk grote schrijvers heeft voortgebracht (Willem de Merode is nog her
bekendste talent) . Natuurlijk zijn er belangrijke Nederlandse dichters waarin her
christelijke erfgoed een voorname rol speelt, zoals Boutens, Nijhoff en Achterberg.
Maar de eerste twee komen op de bladzijden van Opwaartsche Wegen nauwelijks
voor. Achterberg publiceerde onder meer in dit blad ; hij behoorde nooit tot de
harde kern .
De Gemeenschap
Conflicten hebben zich ook voorgedaan rond en in de redactie van her roomskatholieke De Gemeenschap (1925-1941) . En toch maakt dat tijdschrift een veel
vitalere, bloeiender indruk dan de eerder besproken bladen .
Wanneer men de 'Verantwoording' leest waarmee de eerste jaargang opent - in
zwoegend proza - lijkt het of de redactie (Jan Engelman, Henk Kuitenbrouwer en
Willem Maas) in dezelfde vat zal stappen als de strijdvaardige theoretici van Links
Richten en Opwaartsche Wegen. De volgende zin uit het stuk vertoont een merkwaardige dubbelheid : In onze dagen kan dienstbare schoonheid, die haar eigen
wet en karakter, her wezenlijke van haar speciale terrein, niet wenscht to verheffen
boven hoogere waarden en ook voor de kunst een doel erkent, licht een phrase en
grijze speculatie heeten' (red . De Gemeenschap 1925, 3) . Enerzijds wordt dienstbare schoonheid centraal gesteld, aan de andere kant toch ook een zekere autonomie
voor de kunst erkend : 'haar eigen wet en karakter.'
In de eerste twee nummers van de eerste jaargang wordt een artikel gepubliceerd van een Franse filosoof die van groot belang zal blijken voor de ideeen van
De Gemeenschap Jacques Maritain . Her lijkt erop of Maritain de dienstbaarheid
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van religieuze kunst wil onderstrepen . o leest men : hart sacre est dans une
dependance absolue a 1'egard de la sagesse theologique' (Maritain 1925, 63) . o'n
zin doet eerder denken aan een roomse Heeroma (ook Maritain benadrukt de
band met her gelovige yolk) dan aan een katholieke WA.P Smit . Niettemin blijkt
dat Maritain in de volgende jaargangen van De Gemeenscbap vooral wordt
gebruikt om de artistieke vrijheid to verdedigen . Bij voorbeeld in her redactionele artikel 'Conspiratie der kopschuwen' in de zevende jaargang (1931) . De redactie (Van Duinkerken?) zet zich scherp of tegen de kopschuwen, die gezworen hebben, dat zij Been gelegenheid zullen laten voorbij gaan om iedere autonome
katholieke cultuur in de kiem to smoren' (Red . De Gemeenschap 1931, 104) .
Liever lezen deze lieden middelmatige 'andersdenkende' auteurs dan 'een dier
impertinente jongeren die zich verbeelden dat zij God zouden dienen door zoo
goed mogelijk to schrijven .' Her laatste citaat vormt uiteraard een zelftypering van
de kring rond De Gemeenschap. De formulering God dienen door zoo goed
mogelijk to schrijven' klinkt heel war ruimer dan een verdediging van puur
'dienstbare kunst .' Deze vrijheid wordt dan verdedigd met een beroep op
Maritain :
Als Maritain zegt: "L'oeuvre chretienne veut l'artiste libre, en tant qu'artiste"
dan is er in de buurt van Dordrecht altijd wel een theoloog to vinden die betoogen
kan dat dit niet heelemaal klopt en dat het in elk geval veiliger is, schrijvers die
zich op dergelijke uitspraken beroepen, ongelezen to laten . Want men heeft hier
altijd weer to doen met een pathologischen afkeer van alles war naar cultuur, dat
is rijker en inniger leven, zweemt. Met den "sensus catholicus" als dooddoener
maakt men zich zeer gemakkelijk van de zaak af. Maar war is die angst in wezen
anders dan kleingeloovigheid? Terecht zegt Maritain : "Ne dites pas que l'art
chretien est impossible . Dites qu'il est difhcile"' (Redactie De Gemeenschap 1931,
105-6) .
Twee keer Maritain aangehaald binnen een alinea ; het laat zien hoe belangrijk
deze Fransman is voor De Gemeenschap: een filosoof, die tot het katholicisme is
overgegaan en de in deze kerk dominante wijsbegeerte van her 'thomisme' nieuw
leven inblaast . En ook hoe de redactie hem gebruikt : als verdediger van de artistieke vrijheid . Her eerste Franse citaat leent zich uitstekend als slogan .
Intrigerend is de opmerking dat er in de buurt van Dordrecht' altijd wel een
theoloog to vinden is die betoogt dat het artistieke credo van De Gemeenschap niet
helemaal klopt . Tot zo'n gereformeerde scherpslijperij wenste de redactie van her
blad zich kennelijk niet to laten verleiden (zeer tot haar voordeel, zoals de geschiedenis van her verkrampte Opwaartsche wegen laat zien) . Niettemin kan een zorgvuldige lezer, al of niet uit de buurt van Dordrecht, vaststellen dat twee nummers
eerder, in de zwaartillende 'Verantwoording' aan her begin van de zevende jaargang, de band met de Kerk juist nadrukkelijk werd onderstreept . Als doelstelling
werd daar namelijk gepresenteerd : In de eerste plaats de volledige beleving en verwerkelijking van onze katholieke levensbeginselen . Niet slechts naar de letter,
maar ook naar de geest; niet slechts volgens de landelijke eng-opportunistische
interpretatie, maar volgens de groote, opvallend strakkere, en tevens fellere richtlijnen welke her centrale gezag der Kerk telkens opnieuw op zulk een eerbiedwekkende wijze aangeeft .' Volgt een verwijzing naar de jongste Kerstrede van de
Paus . 'Roomser' kan het nauwelijks worden verwoord .
De meeste redacteuren van De Gemeenschap behoren net als hun protestantse
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geestverwanten tot de eerstelingen van de oogst, die her bijzonder onderwijs in
voile expansie zou produceren . ij konden bovendien wijzen op een kunstzinnige
herleving in her (Nederlandse) katholicisme, die van de eeuwwisseling dateert en
aan de politieke machtsvorming en de sociale emancipatie was vooraf gegaan . De
redacteuren willen een zekere autonomie voor de kunst opeisen zonder de moederkerk ontrouw to hoeven worden . Door deze behoefte aan loyaliteit is her speelterrein afgebakend ; de redacteuren kunnen op steun rekenen zolang er priesters
worden gevonden die hun kunstzinnige of politieke pleidooien delen of gedogen .
De vrijheid van schrijven blijft bestaan, zolang kerkelijke gezagsdragers - her episcopaat - her aanvaardbaar vinden dat de grenzen tussen geloof en kunst zo worden verkend of de fundamenten van de politieke eenheid onder katholieken zo
worden beproefd .
In dat licht moet ook her opvallend accentverschil worden geinterpreteerd, dat
waarneembaar is tussen de eerder genoemde 'Verantwoording' en de 'Conspiratie
der kopschuwen .' War in her eerste stuk zijdelings wordt afgedaan als detailpunt :
de eenzijdige anti-artistieke eischen welke sommigen meenen to moeten stellen
aan katholieke kunstenaars', wordt twee maanden later een essentieel strijdpunt .
Dan eist men juist de vrijheid voor de katholiek als kunstenaar op . Scholten signaleert dan ook in zijn dissertatie over De Gemeenschap een tweeslachtigheid binnen her tijdschrift : tegenover geloofgenoten in her algemeen en tegenover her
oudere, behoudende literaire tijdschrift Roeping in het bijzonder wordt de nadruk
gelegd op specifiek literaire waarden ; tegenover zogenaamd andersdenkende kunstenaars daarentegen onderstreept men de diepere beginselen .' Bij dichter-criticus
Van Duinkerken, in de jaren dertig de drijvende kracht achter her blad, leidt deze
dubbelheid bijna tot schizofrenie: enerzijds bepleit hij al of niet luchtig de vrijheid
voor de poezie, aan de andere kant laat hij als recensent her levensbeschouwelijke
element heel zwaar wegen (Scholten 1978, 193-7) .
Niettemin, de artistieke vrijheid wordt in De Gemeenschap veel nadrukkelijker
verdedigd dan in Opwaartsche Wegen of Links Richten . o leest men in de
'Verantwoording' waarmee de zesde jaargang opent: 'Het is ons ( . ..) niet mogelijk
in to zien, dat de katholiek, die kunstenaar is, daardoor uitsluitend geroepen zou
zijn tot de propaganda van zijn godsdienstige of wijsgeerige gedachten . Wij beweren hiermede geenszins, dat de katholieke overtuiging geen inspiratiebron tot
kunst zou mogen zijn, wij wenschen alleen vast to stellen, dat zij het niet verplichtenderwijs moet zijn' (Redactie De Gemeenschap 1930, 2-3) . Een zinnetje als
het laatste zou men - mutantatis mutandis: socialistisch, revolutionair, protestants
enz. voor katholiek - niet zo gauw in Opwaartsche Wegen, Links Richten of enig
ander verzuild tijdschrift kunnen aantreffen .
Deze brede opstelling maakt De Gemeenschap ook in de praktijk tot een open
tijdschrift, waarnaar veel 'andersdenkenden' zonder moeite hun gedichten of
proza sturen . Jef Last, Maurits Dekker, Theun de Vries uit de kring rond Links
Richten, maar ook 'paganisten' als Bordewijk, Marsman, Revis en vele anderen
leveren een substantiele bijdrage tot de rijkdom van de inhoud . Her is mede aan
de gevarieerde inhoud to danken dat De Gemeenschap een respectabel aantal
belangstellenden wilt to boeien : begin jaren dertig heeft het blad een bestand van
rond de 1500 abonnees (Bijvoet 1986, 5) .
De Gemeenschap had ook veel meet oog voor de ontwikkelingen in de maatschappij dan Opwaartsche Wegen. Deze betrokkenheid leidt tenslotte tot een stel-
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lingname tegen her fascisme ; een ideologie, die in tegenstelling tot her socialisme
in de toenmalige katholieke gmeenschap vooral onder jongeren wel als een alternatief kon worden gezien voor de ene Rooms-Katholieke Staatspartij . Het veroorzaakte een breuk in de gelederen want in 1934 scheidden de gebroeders
Kuitenbrouwer, redacteuren van het eerste uur, zich of om hun 'sociaal-fascistische' ideeen in De Nieuwe Gemeenschap uit to dragen.
Conclusies
1 . Her kernprobleem waar alle drie deze tijdschriften mee worstelen is : hoe combineren wij de leer met de literaire vrijheid? Leerstelligheid kon al to makkelijk leiden tot minderwaardige kunst; de drie groepen kenden zulke voorbeelden maar al
to goed. Maar een beroep op artistieke vrijheid zou de kunstenaar kunnen verleiden tot literatuur die nauwelijks meer als socialistisch, protestants of katholiek
herkenbaar was . 'Individualisme' is deze kringen niet een positief begrip, de kunstenaar diende de band met de achterban to bewaren . Op een of andere manier
moest men aan her centrale begrip socialistische, protestantse, katholieke kunst
een inhoud weten to geven om zo de creatieve ruimte voor de kunstenaar of to
bakenen.
In alle gevallen leidden deze pogingen tot tegenstrijdige uiteenzettingen . Links
Richten zag her gevaar van artistieke vervlakking, maar trapte niettemin in de
wrede grap van de burgerlijke kunstenaar Marsman . Opvallend in het blad is de
verzuchting dat de revolutionaire kunst er nog niet is . Dat komt sterk overeen met
de herhaalde klacht in de kringen van Opwaartsche Wegen: de protestantse kunst
stelt nog niet veel voor. Het debat over de invulling van her begrip christelijke
kunst leidde daar tot een scherpslijperij die het ontstaan van deze zozeer gewenste kunst eerder gehinderd dan bevorderd heeft . Dergelijke 'Dordtse' haarldoverijen wist De Gemeenschap to vermijden . Mogelijk is het vooral de persoon van Van
Duinkerken geweest die met een beroep op Maritain en een zekere luchthartigheid wist to voorkomen dat de kernvraag op de spits werd gedreven .
Dar 'tendentieuze kunst' een struikelblok werd voor veel Nederlandse verzuilde kunstenaars is mede verklaarbaar uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. De Tachtigers hadden met een klap een eind gemaakt aan de domineespoezie. Her werk van mensen als Beets, Ten Kate en Ter Haar was dienstbare kunst
in optima forma . Her werd door de Tachtigers om twee redenen afgewezen :
inhoudelijk omdat er zulke huisbakken deugden als godsvrucht en vaderlandsliefde in werden gepropageerd ; formeel omdat de goede bedoelingen ontaardden in
zielloze rijmelarij .
De revolutie van Tachtig betekende een breuk in de geschiedenis omdat vanaf
dat moment de relatie tussen tendentie en literatuur problematisch wordt, zeker
wanneer her ging om de christelijke leer. Her hardst kwam de klap aan in protestantse kring omdat de domineespoezie nu eenmaal protestantse poezie was
geweest. Iedereen die weer her protestantisme met poezie wilde verenigen, riep
ongewild de ongewenste schimmen van J .J . ten Kate en Beets op.
Mogelijk is her wantrouwen van de individualistische kunstenaars tegen alles
wat naar leerstelligheid zweemde nog versterkt door de ontwikkeling van de
grootste dichter onder de Tachtigers, Herman Gorter . Velen beschouwden hem na
zijn overgang tot her socialisme in de jaren negentig van de eeuw niet meet als een
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belangrijk dichter : Pan of Een klein heldendicht haalde nooit de populariteit van
de Mei- althans niet in de kring van mensen die zichzelf als kunstminnaars serieus
wilden nemen . ijn aan her marxisme dienstbare po&ie werd eerder belachelijk
gemaakt.
Gegeven de slechte naam die de tendenzkunst na Tachtig gekregen had, is her
begrijpelijk dat de verzuilde literatoren zich voor een bijna onoverkomelijk probleem gesteld zagen . De katholieken wisten zich het best uit de impasse to redden,
door (in eigen kring) de vrijheid van de dichter to onderstrepen . Dichter en redacteur Jan Engelman vormde bijna bet levende symbool van die vrijheid . Her tijdschrift zette ook met succes de poorten open voor andersdenkenden .
2. Na Tachtig is de literatuur voorgoed een zaak voor individualistische kunstenaars . Vandaar dat de meeste literaire of culturele bladen to plaatsen zijn binnen de vrijzinnig/liberale zuil, die als gezegd geen zuil was maar eerder een vergaarbak voor alles war niet bij een van de 'echte' zuilen thuishoorde : De Stem, De
Gids, De Vrije Bladen, Forum, Groot-Nederland Geen van deze tijdschriften raakte verwikkeld in een krampachtige discussie over de invulling van her kunstbegrip .
In feite heeft de verzuiling dus her Nederlandse leven maar zwak beroerd- veel
zwakker dan andere sectoren als de vakbeweging, de sport enz . De tijdschriften die
her sterkst de zuiverheid in de eigen leer benadrukten, stonden her zwakst : Links
Richten en Opwaartsche Wegen. Kortom, de Nederlandse literatuur kan alleen
zwak verzuild' worden genoemd .
3 . Opvallend is ook her gedrag van de literatoren, omdat zij zich in de praktijk
volstrekt niet tot de eigen zuil beperken als her om publicatiemogelijkheden gnat .
De vrijzinnige/liberale zuil oefent onverminderd aantrekkingskracht uit op verzuilde schrijvers . o vindt men de communist Theun de Vries in De Stem, in De
Gids en zelfs in De Gemeenschap. De dichter Achterberg, die strikt genomen her
dichtst bij Opwaartsche Wegen staat, publiceert daarnaast onbekommerd in De
Vrije Bladen, De Stem, Groot-Nederland en (ook hij!) in De Gemeenschap.
Deze publicitaire promisculteit vormt mogelijk ook een aanwijzing dat verzuiling vooral een zaak was van de basis .' De intellectuele top die de literaire tijdschriften volschreef, voelde zich kennelijk veel minder gebonden aan een bepaalde zuil. Op dit niveau is de indeling in levensbeschouwelijke richtingen veel
minder star dan gewoonlijk wordt aangenomen . War overigens niet wegneemt dat
er vinnige conflicten tussen de verschillende groepen konden worden uitgevochten, zoals de vete tussen Ter Braak en Van Duinkerken .
4 . Een laatste conclusie : het aardige van deze casus 'verzuilde literatuur' is dat
men ziet hoe maatschappelijke verhoudingen soms alleen een zwakke weerspiegeling vinden in her literaire leven . De individualistische literatoren beriepen zich
op de eigenheid van hun domein- met succes wisten ze zo een eigen terrein binnen bet door hokjesgeest verdeelde Nederland of to schermen . Vooral de katholieken begrepen dat ze hun literaire tijdschrift alleen vruchtbaar konden houden
door zoveel mogelijk de poorten voor de andersdenkende literatoren open to houden en de katholieke kunstenaars zoveel vrijheid to gunnen dat zij niet overstaken
naar her neutrale terrein waar zich de meerderheid van de literatoren beyond .
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Uitman, J .M .Ph . : 'Bij Marsman's nieuwste verzenbundel "Porta Nigra."' In :
Opwaartsche Wegen 12(1934-5), pp . 302-314 .
Noten
1
2

3

ie voor de geschiedenis van het tijdschrift het nawoord van Martin Mooij
bij de heruitgave verschenen in Amsterdam 1973 . Naar de paginering van
deze volledige reprint wordt hier steeds verwezen .
Bakker vermeldt als oplage voor Links Richten niet meer dan 1000 exemplaren, waarvan zo'n 250 voor abonnees (Bakker 1985, 190) . o'n getal zegt
overigens weinig over de uitstraling van een tijdschrift : Forum had niet meer
clan 600 abonnees .
Bij tijdschriften als Links Richten en De Gemeenschap bestaat die belangstelling wel degelijk. Wij vonden geen bewijsmateriaal voor de stelling van Van
den Akker dat de verzuiling de avantgarde in Nederland zou hebben afgeremd (Van den Akker 1993, 183) .
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Vadermoord en bloedschande

Visies op Oedipus' vergrijpen tussen 1600 en 1850
Jan Konst

Rond 425 voor Christus werd Oedipus rexvan Sophocles voor bet eerst opgevoerd .
De tragedie behandelt de ondergang van de titelheld, die het op zeker moment tot
koning van het machtige Thebe gebracht heeft . In de loop van de weinige uren
die Sophocles' drama bestrijkt, ontdekt Oedipus dat hij jaren geleden onbedoeld
zijn vader omgebracht heeft en kort daarna, zonder her to weten, bovendien met
zijn moeder getrouwd is . In het besef dat er een vreselijke smet op hem rust, steekt
de vorst zich na deze ontdekking beide ogen uit en verlaat hij als balling vertwijfeld het land . Sophocles' Oedipus rex gold tijdens de klassieke oudheid als een
haast volmaakte tragedie en ook in later tijden heeft het stuk veel bewonderaars
gekend . Men had met name oog voor de zorgvuldig gecomponeerde, beklemmende intrige, die Oedipus stap voor stap tot her plotselinge, maar onontkoombare inzicht van zijn wandaden brengt . ijn er aanvankelijk slechts vermoedens,
allengs worden de aanwijzingen sterker, totdat in her laatste bedrijf ook de protagonist zelf de conclusie moet aanvaarden : hij is tegelijkertijd de moordenaar van
zijn vader en de echtgenoot van zijn moeder . l
Om to begrijpen hoe her zover heeft kunnen komen, is her noodzakelijk de
hoofdlijnen van de voorgeschiedenis to kennen . Bij Oedipus' geboorte werd door
een orakel voorzegd dat de jongen ooit verantwoordelijk zou zijn voor de dood
van zijn vader Laius, de heerser over Thebe . Deze liet de baby daarop in een
onherbergzaam gebied to vondeling leggen, in de hoop dit vooruitzicht zo of to
kunnen wentelen . De jongen werd echter gered en groeide, zonder zijn werkelijke identiteit to kennen, in Corinthe op als de zoon van koning Polybus en diens
vrouw Merope . Op zekere dag openbaarde her orakel van Delphi aan Oedipus,
inmiddels een jongeman, dat hij niet alleen voorbestemd was zijn vader to vermoorden, maar ook dat hij in de toekomst zijn moeder zou huwen . Om deze profetie to ontlopen, vluchtte de ontzette koningszoon weg van her hof van Corinthe,
weg van Polybus en Merope, die hij in zijn onwetendheid voor zijn ouders hield .
Na enige tijd to hebben rondgetrokken, ontmoette hij op een driesprong toevallig koning Laius . Er ontbrandde een heftige twist, omdat de laatste ten onrechte voorrang voor zijn reisgezelschap opeiste. onder to vermoeden wie hij voor
zich had, doodde Oedipus de Thebaanse vorst en diens metgezellen . Er ontkwam
slechts een dienaar . Deze haastte zich naar Thebe en bracht de inwoners op de
hoogte van de dood van hun koning . Niet lang daarna bezocht Oedipus dezelfde
stad, die juist belaagd werd door een sfinx, een gevleugelde leeuw met het hoofd
van een vrouw. De aangenomen zoon van koning Polybus wist het monster
onschadelijk to maken door een raadsel op to lossen dat een groot aantal voorbijgangers reeds noodlottig was geworden . ij konden her dier geen van alien her
juiste antwoord geven en hadden dat met de dood moeten bekopen . Uit dank
boden de Thebanen hun scherpzinnige bevrijder de scepter over her rijk en de
hand van Iocaste, de weduwe van Laius en - zonder dat iemand het zich bewust
was - tevens de moeder van Oedipus . Hij verwekte bij haar twee zonen (Eteocles
en Polynices) en twee dochters (Antigone en Ismene) .

, 138-155

VADERMOORD EN BLOEDSCHANDE

o waren de eerdere voorspellingen dus uitgekomen, hoewel de afzonderlijke
partijen juist gepoogd hadden zich ervan to vrijwaren . Sophocles' Oedipus rex
begint lang na de zojuist beschreven gebeurtenissen . Oedipus heeft gedurende vele
jaren gelukkig geregeerd, maar nu wordt Thebe geteisterd door de pest, die reeds
vele slachtoffers gemaakt heeft . Een orakel leert dat er pas een einde aan de plaag
zal komen, wanneer de dader van de moord op Laius, al weer zo lang geleden, eindelijk gestraft wordt. Oedipus, die begaan is met her lot van de Thebaanse bevolking, step alles in het werk om de toedracht to achterhalen . Hij raadpleegt een ziener, hij ontvangt een boodschapper en spreekt met informanten . Het resultaat van
deze inspanningen is dat Oedipus uiteindelijk achterhaalt wie hij in werkelijkheid
is . Dan komt niet alleen zijn bloedschennige relatie aan het licht, maar blijkt ook
- ironisch genoeg - dat hij op zoek naar Laius' moordenaar in feite jacht op zichzelf gemaakt heeft .
Een deel van de aantrekkingskracht van Oedipus rex schuilt in het paradoxale
feit dat de hoofdpersoon zich onbedoeld belast met gruwelijke misdrijven . In de
conceptie van Sophocles draagt Oedipus geen morele schuld aan het gebeurde .2
Hij is integer in zijn gedragingen en handelt slechts op basis van de onvolledige
informatie die hem ter beschikking staat . Her is welbeschouwd niet billijk hem to
veroordelen op grond van hetgeen hij niet kin weten . Sophocles grijpt Oedipus'
wederwaardigheden dan ook niet aan om het kwaad waartoe de mens in staat is,
aan de kaak to stellen . De val van de protagonist van Oedipus rex belicht hij primair tegen de algemene achtergrond van de kwetsbaarheid van aardse voorspoed .
Daaraan kan door externe omstandigheden, waarop de mens geen enkele invloed
kan uitoefenen, van het ene moment op het andere een einde komen . Vandaar dat
her koor in de slotverzen van de tragedie concludeert :
Landgenoten bier in Thebe, ziet : vbbr u staat Oedipus
die 't vermaarde raadsel klaarde en een man was machtig-groot,
die om zijn geluk door ieder van de burgers werd benijd ;
in welke afgrond van ellende heeft her leven hem gestort!
Dus zolang zich laat verbeiden de allerlaatste levensdag,
prijs toch nooit iemand gelukkig eer hij 't einde heeft gehaald
zonder dat her bitterste lijden over hem is neergedaald!
(Sophocles 1989, 67)
Tot op de dag van vandaag heeft de Oedipus-stof toneelauteurs geintrigeerd . 3 Van
de klassieke navolgingen van Oedipus rex is alleen de Oedipus van Seneca bewaard
gebleven . In vergelijking tot het origineel van Sophocles valt dit drama onder
meer op door rhetorische beschrijvingen (bij voorbeeld van de gevolgen van de
pest) en enkele sensationele offerscc nes . In het zestiende-eeuwse Italie zien enkele
bewerkingen het licht en ook tijdens het classicisme in Frankrijk betreedt Oedipus
meet dan eens het toneel . (Jordens 1933) Tijdens de twintigste eeuw gaat een sterke invloed uit van de psycho-analytische interpretatie van Sigmund Freud, wiens
'Oedipuscomplex' meeklinkt in drama's van uiteenlopende auteurs als Andrd
Gide, Jean Cocteau en Hugo Claus . (Schenkeveld 1972, 19-33)
Vrijwel iedereen die zich met de Oedipus-thematiek bezighoudt, bezint zich op
een gegeven moment op de vraag of de legendarische koning van Thebe op geen
enkele manier de moord op zijn vader en de echtverbintenis met zijn moeder had
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kunnen voorkomen . In de loop der tijd is een groot aantal verschillende visies
geformuleerd . Anders dan in de tragedie van Sophocles gaan er soms zelfs stemmen op Oedipus zijn daden ten voile aan to rekenen. Op deze plaats zullen de
denkbeelden geInventariseerd worden van Nederlandse schrijvers die zich tussen
globaal 1600 en 1850 uitgesproken hebben over de lotgevallen van Oedipus. Het
betreft zonder uitzondering dramadichters en auteurs van theoretische verhandelingen over de toneeldichtkunst . De tijdsafbakening wordt ingegeven door her feit
dat zich gedurende de genoemde periode van tweeenhalve eeuw her treurspel naar
her model van de klassieke tragedie op de Nederlandse podia gehandhaafd heeft .
Eerst na 1850 lijkt her definitief gedaan met het oorspronkelijke treurspel, terwijl
tot diep in de negentiende eeuw mensen als Willem Bilderdijk, Samuel Wiselius
en Adriaan van der Hoop gezocht hebben naar een vernieuwing van het genre binnen de bestaande kaders . 4
Bij de samenstelling van het bronnenmateriaal zijn Nederlandstalige Oedipusdramas tot uitgangspunt gekozen . Meestal gaat het om vertalingen van Sophocles'
Oedipus rex, dan wel om bewerkingen van Franse treurspelen over de mythologische held . 5 Ook is gekeken naar het Nachleben' van andere klassieke dramas
waarin Oedipus opgevoerd wordt, zoals Sophocles' Oedipus to Kolonos (over de
dood van Oedipus) of Euripides' Phoenissae (over de strijd tussen Oedipus' zonen
Eteocles en Polynices) . Traktaten over het drama zijn in het onderzoek betrokken
voor zover ze aandacht besteden aan de Oedipus-stof. Ten slotte zijn relevante
opmerkingen verwerkt die niet langs systematische weg getraceerd zijn en die een
uiteenlopende herkomst hebben . Gezien de ruime tijdspanne en de verscheidenheid van de bestudeerde teksten spreekt het voor zichzelf dat in het navolgende
geen volledigheid is nagestreefd . Niettemin rechtvaardigen de bevindingen een
presentatie van het materiaal in vijf meestendeels chronologisch geordende clusters, die - met uitzondering van het eerste - elk een min of meet consistent beeld
van Oedipus' optreden to bieden hebben .
1 Twee incidentele oordelen
Her heeft er alle schijn van dat er tijdens de eerste heeft van de zeventiende eeuw
in Nederlandse toneelkringen weinig belangstelling bestond voor het Oedipusthema. Afgezien van Heinsius en Grotius, wier beschouwingen in de volgende
paragraaf aan de orde komen, gaat het slechts om enkele op zichzelf staande stemmen. Voor een eerste oordeel over Oedipus moeten we terug naar het midden van
de zestiende eeuw. Lang voor Hoofts' Achilles ende Polyxena (ca. 1601), her drama
dat volgens de gangbare mening geldt als het eerste oorspronkelijke classicerende
treurspel in het Nederlands, verschijnt to Antwerpen van de hand van Cornelis
van Ghistele een opmerkelijk vroege vertaling - via het Latijn - van Sophocles'
Antigone. De tragedie handelt over de pogingen die Oedipus' dochter Antigone in
het werk stelt om haar broer Polynices na zijn dood een eervolle begrafenis to
bezorgen . In de voorrede bij zijn overzetting (gedrukt in 1556) gaat Van Ghistele
uitgebreid in op de didactische intenties van het drama . Hij wijst op het belang
van de veelvuldige sententies en de in zijn ogen exemplarische betekenis van de
voornaamste personages . In dat verband geeft hij tevens een moralistische interpretatie van Oedipus' val . Volgens hem verschaft die een tot lering strekkend voorbeeld van wreetheyt ende tyrannie, die] int corte, oft int langhe altoos ghestraft
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wort' . 6 Sophocles' voorstelling van zaken biedt geen enkele steun voor deze uitleg,
die impliceert dat Oedipus een verwijtbare schuld heeft aan zijn ondergang . Van
Ghisteles zienswijze wordt evenwel bepaald door de veel gehoorde gedachte dat de
toneeldichtkunst primair een moreel-instruerend karakter dient to hebben .
(Smits-Veldt 1986, 48-58)
Weliswaar schuldeloos maar ditmaal tegen de achtergrond van algemeen-christelijke leerstellingen, treedt Oedipus ten tonele in de Tragedie, ofte treur-spel, van
Edipes en Antigone (1618) door Willem de Baudous . Her drama is een bewerking
van Antigone (1580) door de Fransman Robert Garnier, die zich op zijn beurt ten
dele gebaseerd heeft op Seneca's Phoenissae. (Gilbert 1991) In het eerste bedrijf
van her treurspel wordt de mogelijke schuld van Oedipus tot voorwerp van discussie gemaakt . De snelle gedachtenwisseling die zich dan ontplooit, kent Been
tegenhanger bij Seneca; gesprekspartners zijn Oedipus en Antigone :
Edipes

Mijn Vader heb ick Laes! met dese handt vermoordt :
d'Welck quelt mijn herte seer, en noch meer dinghen voort,
Die k'niet herhalen mach, want t'brenght my tot meer pijne,
Mijn Moeder is de u, u Moeder is de mijne .
Antigone

Vader dat's niet u schult, want ghy en wist het niet,
Dat was een ongheluck : neemt ghy daer uyt verdriet?
Edipes

t'Was sulcken ongheluck, my dunckt dees haeren rijsen,
Als ick bet maer verhael, en wist ghy van misprijsen
Dat ick het noch beween, soo langh alst is mijn sin .
Antigone

Niemant en komt tot quaet, of by brenght zijn self daer in .
(De Baudous 1618, A2 recto - A2 verso)
In reactie op zijn berouw pleit Antigone haar vader hier vrij van werkelijke schuld .
Voor haar geeft de doorslag dat er geen sprake van boos opzet was . Her perspectief waarin Oedipus' daden geduid worden, is vervolgens zuiver christelijk . elf
onderstreept de ongelukkige toneelheld zodoende dat alleen de genade Gods hem
met zichzelf in her refine kan brengen :
Maer Jupijn die wel weet
t'Gront van mijn teere hert, die kan bet wel ghetuyghen,
Dat ick onschuldich ben, maer noch moet ick gaen buyghen,
En bidden dat by my, mijn sonden doch vergeeft,
Daer ick soo meen'ghe jaer, helaes! heb in gheleeft .
(De Baudous 1618, Al recto)
De visies van Van Ghistele en De Baudous hebben weinig gemeenschappelijk . Een
meer samenhangend debat ontstaat wanneer Joost van den Vondel zich in de jaren
zestig van de zeventiende eeuw in zijn beoordeling van Oedipus orienteert op
Neolatijnse bronnen die duidelijk in de lijn van Aristoteles' literaire programma
staan.
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2 De aristotelische held
In zijn Poetica (ca . 330 v. Chr.) keert Aristoteles zich tegen een protagonist die
louter goede karaktereigenschappen heeft . Een dergelijk toonbeeld van deugd
staat to ver of van de toeschouwers, die zich meet verwant zullen voelen met
iemand die is zoals zij zelf ook zijn : allesbehalve volmaakt, maar evenmin door en
door slecht . Oedipus is voor Aristoteles het karakteristieke voorbeeld van zo'n persoonlijkheid . (Aristoteles 1986, 50) Hij is in beginsel deugdzaam en heeft geen
kwaad in de zin . Dar hij desondanks tot een buitengewoon laakbare daad komt,
vindt een afdoende verklaring in zijn ontoereikende kennis van de omstandigheden . De geschiedenis van een man als Oedipus, vervolgt Aristoteles, appelleert aan
her medeleven van de toeschouwers . ij zullen zich immers maar al to goed realiseren dat zij in een vergelijkbare situatie wellicht dezelfde keuzen gemaakt zouden
hebben . Daniel Heinsius vat deze redenering in De tragoediae constitutione (1611)
als volgt samen: 'Her geval van onwetendheid doet zich voor wanneer iemand die
weet war goed is, niettemin een grote misdaad begaat . o bij voorbeeld Oedipus:
hoewel hij wist dat vadermoord de zwaarste misdaad is, doodde de ongelukkige
uit onwetendheid Laius. Vandaar dat we medelijden met hem hebben . Her is derhalve een eerste vereiste dat de protagonist zich noch door deugdzaamheid, noch
door slechtheid onderscheidt .'7
In 1630 werkt Hugo Grotius beide kanten van Oedipus' karakter in de 'prolegomena' tot zijn vertaling van Euripides' Phoenissae op een iets andere wijze uit .
Ook hij benadrukt dat de koning van Thebe per ignorantiam' (Grotius 1630, B3
verso) handelde, maar stelt daarnaast: Oedipus had een behoorlijk opvliegend
karakter ; want dientengevolge bracht hij niet alleen Laius om het leven, maar vervloekte hij ook zijn zonen. Anderzijds, en dat vormt een tegenwicht voor zijn
opvliegendheid, toonde hij zich alleszins berouwvol . In dat verband functioneert
zijn lange weeklacht, . . .] die namelijk verhindert dat men Oedipus monsterlijk en
onmenselijk zou achten, iemand met wie men geen medelijden mag hebben .' 8
Grotius is niet de eerste die Oedipus ervan beschuldigt dat zijn gedragingen weinig bezonnen zijn geweest . 9 Her is wellicht niet onjuist to redeneren dat een
gebrek aan zelfbeheersing de oorzaak vormt van de moord op zijn vader en de vervloeking van zijn zonen (dit laatste wordt uitgewerkt in Sophocles' Oedipus to
Kolonos) . ijn andere grote vergrijp, de relatie met zijn moeder, wordt er evenwel
niet door verklaard. Her publiek blijft in Grotius' optiek op de hand van Oedipus,
omdat deze omstandig zijn spijt betuigt over her voorgevallene .
De denkbeelden over de aristotelische held vormen het perspectief waarbinnen
Vondels uitspraken over Oedipus geduid moeten worden . In deze samenhang zijn
twee van zijn dramas van speciaal belang : Koning Edipus (1660), een vertaling via
het Latijn van de gelijknamige tragedie van Sophocles, en Feniciaensche, ofgebroeders van Thebe (1668), een overzetting van Euripides' Phoenissae naar de zopas
genoemde Latijnse versie van Grotius . In een large opdracht bij het eerste treurspel gaat Vondel in op het karakter van de titelheld . Volgens hem heeft de Griekse
toneeldichter zich tot doel gesteld om in hem Oedipus] of to beelden eenen
rampzaligen man, die buiten zijne schult ongeluckigh is' . (Vondel-WB, VIII, 85455) Ter verdediging wijst hij op een passage in Oedipus to Kolonos, waar de koning
zich met kracht van argumenten vrijpleit van schuld . Oedipus eindigt daar met de
uitdrukkelijke verzekering dat hij nooit opzettelijk iets heeft misdaan :
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Maer in der daet en waerheit zult
Gy niet een schelmstuck, waert to hoonen,
In my met reden konnen toonen,
Daer ick de mijnen ofte my
Oit in misdede, vranck en vry.
(Vondel-WB, VIII, 855)
Het lijdt geen twijfel dat Vondel Sophocles' Oedipus rex bovenal gewaardeerd heeft
als een drama dat een krachtig appel aan de emoties van de toeschouwers doet .
Geheel in de lijn van de aristotelische traditie had hij zich in het 'Berecht' bij
Jeptha (1659) reeds beroepen op de zeggingskracht van een toneelpersonage dat
nochte heel vroom, nochte onvroom, maer tusschen beide is]' . (Vondel-WB,
VIII, 775) Vondel, goed vertrouwd met hun werk, zal zonder meet ingestemd
hebben met Heinsius en Grotius, die in de koning van Thebe een beklagenswaardige persoon herkennen die eerder ons medelijden dan onze afkeuring verdient .
(Konst 1993, 188-202)
In de opdracht bij Koning Edipus belicht Vondel de schuldeloosheid van Oedipus
nog van een andere kant . Het valt daarbij op dat hij een zekere distantie houdt,
want hij beklemtoont dat het om een in de eerste plaats als StoIksch' te kwalificeren standpunt gaat . Aanleiding vormt een vets uit Seneca's Oedipus
Het nootlot draeght de schult van 't geen hier is misdreven .
De schult van 't nootlot wort Been' mensche toegeschreven . 10
Deze gedachtengang raakt een fundamenteel probleem in de Oedipus-stof. De
Thebaanse koning draagt in de klassieke toneeloverlevering geen schuld ; met
betrekking tot Oedipus rex is daar in de inleiding reeds in algemene zin op gewezen . In concreto maakt Sophocles Oedipus tot het slachtoffer van een hem slecht
gezinde godheid, die de protagonist in zijn gedragingen stuurt met involledige
informatie . 11 Bij Seneca beet het dat Oedipus, zoals uit het vorige citaat blijkt, ten
onder gaat aan een onafwendbare noodlot. Deze zienswijze is geheel in overeenstemming met het stoIsche fatalisme en impliceert dat Oedipus de reele mogelijkheid ontzegd wordt de loop der dingen to beinvloeden . (Schetter 1972, 40307) Tegen de achtergrond van de christelijke leer zijn beide interpretaties
buitengewoon problematisch . Enerzijds omdat die het bestaan van een kwaadwillige god op voorhand uitsluit, anderzijds omdat het functioneren van een alles
determinerend fatum to enen male ontkend wordt.
Tegenover het noodlot en een door de willekeur van al dan niet welwillende
goden gestuurde wereld stelt het Christendom de Voorzienigheid Gods . In Vondels
toneeloeuvre is daarvoor een centrale plaats gereserveerd, uitgekristalliseerd in het
voortdurend aanwezige motief van de zinvolheid van het Godsbestuur . In de
optiek van de toneeldichter vindt er niets plaats zonder de instemming van God .
Daarbij is Vondels vooronderstelling dat Hij de individuele mens in principe goed
gezind is, tenzij deze zich willens en wetens aan een of ander kwaad bezondigt .
Een zondaar zal - soms meteen, meestal pas veel later - door God ter verantwoording geroepen worden en moeten boeten voor zijn daden . lemand die daarentegen in overeenstemming met ijn geboden leeft, zal dat op de lange termijn
alleen maar ten goede komen .
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Het aldus geformuleerde systeem van de beloonde deugd en straf na zonde
functioneert in Oedipus' geval niet . Omdat hij ook in Vondels ogen zijn vergrijpen onbewust begaat, is er geen grond een oorzakelijk verband met zijn latere
ondergang to veronderstellen . (Meerwaldt 1938, 130-31) Is her in de klassieke
oudheid denkbaar dat de mens zonder concrete redenen het slachtoffer wordt van
hogere machten, in her licht van de ontwijfelbare rechtvaardigheid Gods neemt
Vondel op dit punt dus afstand . Waarom Oedipus dan t6ch ten val komt, expliciteert hij evenwel niet . Her zal blijken dat in de eerste helft van de negentiende
eeuw, wanneer her fatum een sleutelbegrip gaat vormen bij de beoordeling van de
Oedipus-mythe, een auteur als Adriaan van der Hoop dezelfde problematiek van
noodlot, schuld en Providentia Dei aansnijdt .
3 Poetische gerechtigheid
Na 1680 wordt her debar over Oedipus lange tijd beheerst door een uitspraak van
Andries Pels, de belangrijkste theoreticus van her Frans-classicisme in Nederland .
Net als Vondel erkent hij in zijn Gebruik In misbruik des Tooneels (1681) dat de
geschiedenis van Oedipus aangrijpend is, maar niettemin acht hij de thematiek als
zodanig ongeschikt voor her Nederlandse toneel:
Het Treursp6l . . .]
. . .] wraakt in d6ze laatere eeuw
Een' st6f, daar zy gestraft, 6n in 616nde blyven,
Die zonder schuld zyn, 6f onweetend kwaad bedryven .
Het treuren, ik bek6n 't, misvoegt een Treursp6l niet;
Maar noemt men Sp6l, 't geen ons niet aandoet, als verdriet .
Al kan ik OEdipus niet aanzien onbewoogen,
Al tr6ft my zyne ramp met schrik, 6n m6dedoogen ;
Dat m6dedoogen, n6ch die schrik kan myn gemoed
Niet zuiv'ren van het kwaad, niet porren t6t het goed :
W61k inzigt wy het wit van alle Sp6len houden .
(Pels 1978, v 1138-49)
Pels stelt zich op het standpunt dat morele instructie prevaleert boven emotioneel
effect . Een drama dat weliswaar ontroert maar niet beleert, schiet in zijn ogen
tekort. Hij toont zich in dit verband een voorstander van her leerstuk van de poetische gerechtigheid', dat een centrale plaats inneemt in de Frans-classicistische
toneelpoetica . (Van Hamel 1973, 97-101) De toeschouwers steken - zo Pels - her
meest op van een drama wanneer er sprake is van enerzijds een beloning voor
deugdzame personages, anderzijds van de bestraffing van booswichten . 12 Goed en
kwaad dienen daarbij op ondubbelzinnige wijze geformuleerd to zijn . De genuanceerde karaktertekening van de aristotelische held, zoals Vondel die voorstaat,
wijst Pels af. Wanner namelijk iemand gestraft wordt die zonder schuld' of
onweetend' een misdaad begaat, druist dat in tegen her rechtvaardigheidsgevoel
van her publiek. Daarmee wordt her fundament onder elke morele instructie weggeslagen en moet men dus concluderen dat de didactische potentie van bij voorbeeld Oedipus gering is . V66r Pels had Pierre Corneille reeds vergelijkbare woorden van kritiek laten horen : oEdipe] me semble ne faire aucune faute, bien qu'il
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rue son pere, parce qu'il ne le connait pas, et qu'il ne fait que disputer le chemin
en homme de coeur contre un inconnu qui t'attaque avec avantage . Neanmoins,
comme la signification du mot grec hamartia peut s'entendre a une simple erreur
de meconnaissance, telle qu'etait la sienne, admettons-le avec ce philosophe, bien
que je ne puisse voir quelle passion it nous donne a purger, ni de quoi noun pouvons nous corriger sur son example .' 13
In her voetspoor van Pets en Corneille heeft een aantal toneeldichters getracht
de Oedipus-thematiek to legitimeren door erop to wijzen dat zijn levensverhaal
wel degelijk een eenduidige moraal bevat . In die zin staan zij in de traditie van
Cornelis van Ghistele, wiens didactische interpretatie in de eerste paragraaf aan de
orde is gekomen . Een van deze latere auteurs is Pieter Bernagie . De interessante
voorrede bij zijn zinnespel De mode (1698) werkt vooral de stelling uit dat her
toneel dient tot vorderinge van de Deugd, en goede eden ; en bestraffinge der
Fouten' . (Bernagie 1698, A5 recto) In dat kader komt Bernagie eveneens to spreken over Oedipus : lemandt zoude mogen denken, wanneer de Ouden, OEdipus,
ten Tooneele voerden, ende de rampen van zyn huis vertoonden, wat Deugd- en
ede-lessen konnen daar uit toch volgen? Wat verbeteringe? die omzigtig in zyne
gedachten herroept de toestand der menschen in die tyden, welke veel van onze
toestand verscheeldt, zal dit licht konnen oplossen ; de Geschiedenissen verklaaren, dat her Ooste voorheenen besmet was met veele gruuwelen, onder de naame
van Bloedschanden begreepen; Grieke was mede schuldig aan dat kwaad ; ook ontstonden daar uit, onder de Tyd- en Land-genooten van Sophocles, en Euripides,
zwaare ongevallen; hoognodig vond men derhalven, dat men de menschen daar
van afschrikte : In her Spel, Oedipus genaamt, wierd op her Tooneel vertoondt hoe
zwaare rampen, of straffen zulk eene misdaad, ook zonder toeleg, en buiten voorweeten begaan, na zich sleepte ; leerdt dit Tooneelspel dan niet war ongeval to
wachten staat voor alle, welke diergelyke gruuwelen, met opzet, zouden willen
onderneemen?' (Bernagie 1698, A4 recto) In deze redenering omzeilt Bernagie her
probleem van de schuldeloze schuld' van Oedipus geheel en al . Hij stelt dat incest
in vroeger tijden wijd verbreid was en voor veel ellende gezorgd heeft . Erkennend
dat Oedipus in feite Been blaam treft, betrekt hij de moraal niet op hem, maar op
mensen die zich willens en wetens in een bloedschennige verhouding zouden willen begeven . Eenvoudigweg concludeert hij dan dat hun rampspoed die van
Oedipus verre zal overtreffen, omdat zij in tegenstelling tot hem de volle verantwoording voor hun daden dragen .
Ingenieuzer is de analyse van Balthasar Huydecoper, die Oedipus' schuldeloosheid ter discussie stelt en hem een karakterfout toedicht waaruit de delicten van
patricide en incest hun directe oorsprong genomen zouden hebben . Huydecoper
had in her voorjaar van 1720 zijn treurspel Edipus in her licht gegeven, een vertaling naar het Franse drama Oedipe (1659) van Corneille. In mei van datzelfde
jaar verscheen er in de Maendelyke uittreksels, of boekzael der geleerde werelt een
sterk afkeurende boekbespreking . De anonieme recensent spreekt in de eerste
plaats zijn afkeur uit over her feit dat gekozen is voor Corneilles Oedipus-drama
en niet voor de recente, naar zijn mening betere Oedipe (1718) van Voltaire .
Daarnaast werpt hij Huydecoper voor de voeten dat hij zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van Pets' negatieve oordeel over Oedipus als toneelheld .
(Boekzael1720, 572-73)
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Huydecopers reactie liet met lang op zich wachten . Nog in her najaar van 1720
verscheen van zijn hand Corneille verdediga een lange verhandeling waarin een
groot aantal argumenten v66r Corneille en tegen Voltaire wordt aangedragen .
Huydecoper weerlegt in hetzelfde traktaat het verwijt dat hij de opmerking in
Gebruik en misbruik des Tooneels onvoldoende doordacht zou hebben. Hij betoogt
in dat kader dat Pets ongelijk heeft, omdat uit Oedipus' wederwaardigheden wet
degelijk een duidelijke les gedestilleerd kan worden . Volgens Huydecoper behelst
zijn geschiedenis een waarschuwing tegen de weetzucht, omdat de koning door
zyne eige nieuwsgierigheid' to gronde gaat . (Huydecoper 1720-2, 41) Deze
gedachtengang doelt op het volgende . Toen Oedipus in Corinthe roddels had
gehoord dat hij niet de natuurlijke zoon van Polybus en Merope zou zijn, besloot
hij uit eigen beweging het orakel van Delphi to raadplegen . Daar werd hij evenwet niet van zijn ware identiteit op de hoogte gesteld, maar kreeg hij - zoals reeds
vermeld - to horen dat in hem een vadermoordenaar en bloedschender school .
Hierop ontvluchtte de jongeman her hof van Corinthe en verbrak zo her contact
met zijn vermeende ouders . De consequentie van Oedipus' vertrek is echter dat
hij in aanraking komt met Laius en locaste, die - zonder dat hij dat bereft - in
werkelijkheid zijn ouders zijn . Had hij met andere woorden het orakel niet
bezocht, dan zou er niets gebeurd zijn . odoende onderkent Huydecoper een causale relatie tussen Oedipus' weetzucht, zijn latere misdaden en zijn uiteindelijke
val.
Nu is Oedipus niet de enige die zich in zijn handelen door profetieen laat sturen . Her valt in de ogen van Huydecoper dan ook alleszins to verdedigen dat de
rampzalige ontwikkelingen in beginsel to wijten zijn aan Laius en Iocaste . ij hebben immers bij Oedipus' geboorte geloof geschonken aan de voorspelling dat hun
zoon ooit de dood van zijn vader op zijn geweten zou hebben : De dood van
Layus, door zyn eigen oon om den hats gebragt ; de bloedschande van Jocaste
met then zelfden oon ; de verwoestingen door den Sphinx aangerecht ; en naderhand de pest, die zo veel duizenden van menschen to Thebe wegsleepte ; wat zyn
alle deeze afgryzelykheden anders, als een gevolg van die voorbaarige nieuwsgierigheid van Layus en Jocaste? odat het, dunkt my, klaar genoeg blykt, dat her
inzicht van dit Treurspel nergens anders op doelt, als om de menschen to leeren,
zich der bestieringe des Hemels vol komen over to geeven, en om hen afte schrikken, van door ongeoorloofde middelen zynen toekomende staat voor den tyd to
willen weeten .' (Huydecoper 1720-2, 42)
Met deze door de christelijke moraal der deemoedigheid ingegeven interpretatie is Huydecoper in staat het leerstuk van de poetische gerechtigheid' toe to passen op de Oedipus-thematiek . In zijn voorstelling komt de mythologische held
namelijk door eigen tekortkomingen ten val . Dat Oedipus niet de enige is die zich
aan een laakbare weetzucht schuldig maakt, is voor Huydecoper in laatste instantie Been probleem : . . .] de al to groote nieuwsgierigheid altyd de oorzaak van de
rampen van Edipus blyvende, is bet evenveel, of ons die in den persoon van
Edipus zelf, of in zynen Vader en Moeder voorgesteld wordt ; zy behoudt altyd
haare zelfde kracht en uitwerking.' (Huydecoper 1720-2, 41)
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4 De tweede helft van de achttiende eeuw
In de reeds genoemde Oedipe van Voltaire treedt een protagonist ten tonele die de
schuldvraag geheel naast zich neerlegt . Het duidelijkst blijkt dat in een monoloog
in het vierde toneel van het laatste bedrijf. Oedipus benadrukt dat hij in zijn leven
altijd de deugd tot richtsnoer heeft gekozen. Nu is hij echter door toedoen van een
'pouvoir inconnu' tot een misdadiger tegen wil en dank gemaakt :
Miserable vertu, nom sterile et funeste,
Toi par qui j'ai regle des fours que je deteste,
A mon noir ascendant to n'as pu resister :
Je tombais dans le piege en voulant I'eviter.
Un dieu plus fort que toi m'entrainait vets le crime ;
Sous mes pas fugitifs it creusait un abime ;
Et j'etais, malgre moi, dans mon aveuglement,
D'un pouvoir inconnu 1'esclave et l'instrument.
Voi13 tous mes forfaits ; je n'en connais point d'autres.
Impitoyables dieux, mes crimes sont les votres . . .]
(Voltaire 1889, 42)
Hier treft men geen poetische gerechtigheid', maar een felle aanldacht tegen de
goden, door wier beleid de protagonist zich op misdadige wijze gemanipuleerd
acht .
Voltaires Oedipe heeft twee Nederlandse vertalers gevonden : Christiaan Schaaf
(1769) en Abraham Louis Barbaz (1803) . De eerste schrijft in de voorrede bij zijn
overzetting dat hij aanstoot heeft genomen aan de onomwonden beschuldiging
van een godheid in bet slotbedrijf. Hij heeft de verzen van Voltaire daarom war
opgezoet en verzagt' (Schaaf 1769, A3 verso) :
Rampzaelge deugd! o gij onvruchtbre Naem! de dagen
Mijn 's levens, die'k verfoei, heb ik u opgedraegen!
Maer, mijn geboortestar kost gij niet wederstaen!
1k raekte in vaster strik toen ik dien wilden ontgaen .
Een God, veel machtiger als ik, trok door zijn sterkte,
Mij tot die snoode daed ; een afgrond, dien 'k niet merkte,
Ontstond langs 't glibbrig pad, waer op ik zogt to ontvlien ;
Ondanks mij zelf, heeft mijn verblindheit zich gezien
De slaef en 't werktuig van een onbekend vermogen .
ie daer mijn misdaen . Goon! blijft gij steeds onbewogen
Met mij, die, buiten dit, geene andre weet noch ken!
(Schaaf 1769, 62)
Barbaz, die zich rond 1800 krachtig ingespannen heeft het classicerende treurspel
in Nederland to bevorderen, schrikt vijfenveertig jaar na Schaaf niet meet terug
voor een letterlijke vertaling. Hij geeft de laatste verzen van Voltaires fragment als
volgt weer:
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Een god, door wien ik my to sterk voelde aangegrepen,
Dolf my een' gruwelpoel, kwam my naar 't misdryf sleepen ;
Ja'k was, ondanks myzelv', to blind en onbedacht,
De slaaf en 't werktuig van een onbekende magt.
ie daar myn wanbedryf: geen ander doet my gruwen .
Meedoogenlooze goon! myne euveldaen zyn de uwen!
(Barbaz 1803, 68)
Een genuanceerde visie op Oedipus' optreden treft men aan bij Bilderdijk . Op
jonge leeftijd heeft hij uit literaire wedijver met Vondels Sophocles-overzetting
zowel Oedipus rex (Edipus, koning van Thebe - 1779) als Oedipus to Kolonos (De
dood van Edipus - 1789) van de Griekse dichter vertaald. In de voorrede bij
Edipus, koning van Thebe prijst Bilderdijk in her bijzonder de emotionele uitwerking van dit drama, die naar zijn mening versterkt wordt door de zedelijke grootheid van de dramatis personae. 'Dit in zich-zelf hartroerend onderwerp is to
treffender om de beminnelijkheid van alle de personaadjen, wier deugdzame en
edelmoedige geaartheid door geene ware ondeugden ontluisterd wort .' (Bilderdijk
1856-1859, XV, 23) Met deze formulering stelt Bilderdijk de tragedie voor als her
meeslepende relaas van de ondergang van bovenal oprechte personen - onder wie
dus ook Oedipus! De uiteindelijke strekking van her drama betreft de condition
humaine', meer in her bijzonder de betrekkelijkheid van aards geluk, zoals
Sophocles (zie de inleiding) die tevens als de portee van zijn stuk had opgevoerd :
'Hij Oedipus kent zijn lot volkomen : geen wonder dat hij wanhopig wordt! . . .
hij rukt zich de oogen uit ; en, met Kreon verzoend, gaat hij in ballingschap, onder
's Volks mededogen, liefde, en afgrijzen : waar uit de zedenleer voortvloeit, DAT NIEMAND GELUKKIG KAN HETEN O LANG HIJ LEEFT. ' (Bilderdijk 1856-1859, XV, 22-23)
Brengt Bilderdijk Oedipus' eventuele schuld aan de gebeurtenissen in de voorrede bij Edipus, koning van Thebe niet ter sprake, in de losse aantekeningen bij zijn
vertaling doet hij dat wel . Daar wordt de protagonist niet uitsluitend als slachtoffer gekarakteriseerd, maar getypeerd in de lijn van de in het voorgaande reeds
besproken ideeen over de aristotelische held ." Oedipus is in de ogen van
Bilderdijk 'een braav' man, om een' enkelen misslag, uit zwakte of onkunde
begaan, in het onheil gedompeld .' (Bilderdijk 1856-1859, III, 477) ijn deugd
blijkt enerzijds uit zijn goede koningschap, terwijl hij anderzijds tekort schiet in
met name de beheersing van zijn hartstochten . Vooral een 'verregaande gloriezucht' (Ibidem) heeft hem parten gespeeld : die deed hem verlangen naar een status-verhogend huwelijk met locaste, en maakte eveneens dat hij driftig en overtrokken reageerde toen Laius hem op de driesprong met onvoldoende respect
bejegende (deze laatste redenering vertoont overigens een zekere verwantschap
met de eerder opgetekende visie van Grotius) . o bezien kunnen de dramatische
ontwikkelingen dus wet degelijk worden toegeschreven aan karakterfeilen van
Oedipus.
War is nu her verschil met mensen als Bernagie en Huydecoper, die poetische
gerechtigheid' tot de centrale invalshoek maken bij hun beoordeling van de
Oedipus-thematiek? Men moet vaststellen dat ook Bilderdijk wijst op fouten bij
de Griekse koning (zijdelings komt hij zelfs over diens 'nieuwsgierigheid' to spreken), maar anders dan zijn directe voorgangers reduceert hij her verhaal niet tot
een eendimensionaal moreel-didactisch exemplum . Bilderdijk twijfelt geen
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moment aan Oedipus' morele integriteit en beklemtoont juist diens psychische
Teed, waar een sterk emotionerende werking van uitgaat . (Van Eijnatten 1995, 9094) In dat verband is zijn uiteindelijke analyse van Oedipus' schuld veelzeggend .
Weliswaar ligt de oorsprong van de gebeurtenissen in de persoonlijke tekortkomingen van de held, maar van werkelijke schuld kan in de optiek van Bilderdijk
geen sprake zijn . Aan een 'gruuwzame wil' (Bilderdijk 1856-1859, III, 478) tot
patricide en incest heeft her Oedipus namelijk to enen male ontbroken ; hij beging
beide 'zonder zijne bewustheid, zonder eenige toestemming van zijn gemoed, zonder welke geene ware schuld, geene voor de menschen strafbare daad iemand toegekend kan warden .' (Ibidem) Verantwoording draagt de koning van Thebe dus
we1 degelijk, maar hij blijft voor alles een beklagenswaardige persoon - een subtiele interpretatie die Bilderdijk tot een waardige navolger van Vondel maakt .
5 De roede des Noodlots
Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw lijkt het beeld van Oedipus als
een vooral ongewilde wetsovertreder to overheersen . De beschouwingen spitsen
zich op een begrip toe : bet noodlot . Tot dusverre was dit concept doorgaans
slechts zijdelings in de Nederlandse discussie betrokken . Te denken valt aan
Vondels citaat naar Seneca in de voorrede bij Koning Edipus, terwijl bij voorbeeld
ook Schaafs 'onbekend vermogen' en de 'onbekende magt' van Barbaz (beide naar
Voltaires 'pouvoir inconnu') een eind in de richting komen . Na 1800 draait alles
echter am de invloed die het fatum op Oedipus' handelen zou hebben . Daarbij
hoeven niet langer automatisch - zoals bij Vondel - de bedenkingen op de voorgrond to treden die men vanuit een christelijk perspectief bij dit beginsel kan hebben.
Karakteristiek is bij voorbeeld her oordeel van Petrus Camper . Hij gaf in 1823
een vertaling van Euripides' Phoenissae uit. Deze wordt voorafgegaan door een uitputtende inleiding over de geschiedenis van het legendarische geslacht waaruit
Oedipus stamt . In dat verband gaat Camper uiteraard ook in op diens 'onwillig
wanbedrijf' (Euripides 1823, xxxiii) en de voorstelling van zaken die Sophocles in
Oedipus rex geeft: EDIPUS schrijft nu, als koning, belooningen uit voor hem die
dit monster de moordenaar van La
us zal aanbrengen en, bij de uitkomst, blijkt
hij her zelf to zijn . - Dit verhaal behoort ongetwijfeld tot her doel des ouden treurdichts : am namelijk een zwaren kamp tusschen Goddelijk Noodlot en menschelijke vrijheid daar to stellen ; am to betoogen : dat, wanner de toorn der Goden
iemand vervolgt, de middelen zelve, welke hij ter ontduiking aanwendt, hem overleveren : waarna den getroffenen niets anders overblijft am bet Noodlot to trotseren, dan eene mannelijke en heldhaftige gelatenheid van ziel . - Deze overlevering
is dus Tragisch .'' S
Camper beschrijft Sophocles' tragedie als een uitbeelding van de strijd tussen
bet 'Goddelijk Noodlot' en de 'menschelijke vrijheid' . Hoe ongebonden de mens
zich ook waant, aan de werking van bet fatum zal hij nimmer vermogen to ontsnappen . Men kan als Oedipus alles in het werk stellen de dreigende gevolgen van
een orakel to voorkomen, maar in laatste instantie zal het noodlot hoe dan ook
onafwendbaar blijken : dat toont de levensgeschiedenis van de Griekse koning . De
wetenschap her tegen een hogere macht to moeten afleggen, definieert Camper als
tragisch', een term die bij de in bet voorgaande behandelde auteurs geen rol van
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betekenis speelde . In de lijn van Campers redenering kan men stellen dat de tragiek van Oedipus schuilt in her besef dat hij, als slachtoffer van een fatale profetie, onbedoeld de zwaarste misdaden begaan heeft . Boete en straf zijn daarbij naar
de achtergrond verdrongen en vervangen door Sundenschmerz', her pijnlijke
besef de zwaarste wetten geschonden to hebben) 6 Er rest Oedipus in dit geval
niets dan - om nogmaals met Camper to spreken - 'eene mannelijke en heldhaftige gelatenheid van ziel' .
War hij zich daarbij precies voorstelt, kan men afleiden uit zijn analyse van
Euripides' Phoenissae. Camper hanteert in dat kader dezelfde interpretatiecategorieen . Hij betoogt overigens dat in deze laatste tragedie niet Oedipus, maar zijn
dochter Antigone her vereiste 'zelfbeheer' in haar reactie op her ijzeren noodlot
aan den dag legt : Kerm vrij, Enirus! over uwe weinig verdiende rampen, over
uwen schuldeloozen schuld, blindheid en ballingschap! Krom u deemoedig voor
de roede des Noodlots, nu hetzelve u gade en zonen ontrooft! - Niet alzoo handelt uw dochter. - Antigone, her zwakke meisje, bedwingt hare tranen en troost u .
ij offert haar hart op, al zoude her breken . ij verbreekt de strenge wetten van
maagdelijke schaamte, om u to hoeden ; om POLYNEIKES to begraven. ij, niet gij,
zegeviert over 't lot!' (Euripides 1823, xlv-xlvi)
De analyses van Camper kunnen gezien worden in her licht van de populariteit van het zogenaamde noodlotsdrama' rond 1800 . (Bauer 1990) Men was in
literaire kringen vrij algemeen gefascineerd door de gedachte dat aan de loop der
geschiedenis een bepaalde, vaak ondoorgrondelijke causaliteit ten grondslag zou
liggen. Her treurspel gold in dat verband als her meest geeigende literaire genre
om de botsing tussen individuele ambities en deze hogere, determinatieve macht
uit to beelden . Met name in de Duitse literatuur is de Schicksalstragodie tot grote
bloei gekomen . (Enzinger 1922) In deze drama's wordt her heden vaak bepaald
door een slechts gedeeltelijk gekend verleden, waarbij een onduidelijke afkomst,
een vage voorspelling, een voorbarige vervloeking of een ongeboete schuld de
vaste motieven zijn . Invloedrijke auteurs zijn onder anderen Friedrich von Schiller
(1803 : Die Braut von Messina), Adolf Milliner (1813 : Die Schuld) en Franz
Grillparzer (1817: Die Ahnfrau) . Hun werk werd, zoals dat van vele Duitse auteurs
rond de eeuwwende van 1800, ook in Nederland gerecipieerd .
Uiteraard dringt eveneens in beschouwende literatuur over her drama her concept van de noodlotstragedie door. Illustratief is de algemene typering van het
treurspel die August Wilhelm Schlegel geeft in Uber dramatische Kunst and
Literatur, de neerslag van een reeks colleges in her cursusjaar 1808-1809 aan de
Universiteit van Wenen . Een gedeeltelijke Nederlandse vertaling van deze uitgave
verscheen in 1810 van de hand van Nicolaas Godfried van Kampen . Daar leest
men onder meet het volgende : 'Inwendige vrijheid en uitwendige noodzakelijkheid, - zie daar de twee aspunten, om welke de wereld des Treurspels zich
beweegt . Slechts het contrast door her eene, kan her ander dier denkbeelden ten
voile doen uitblinken. .. . de noodzakelijkheid, waarvan wij spreken, kan niet
blootelijk die der zinnelijkheid versta: her aardse zijn, maar dezelve moet liggen
in de diepten der oneindigheid Duits : die unergriindliche Macht des Schickals .'
(Schlegel 1810, 77-78) De verwantschap met her interpretatiemodel van Petrus
Camper spreekt voor zichzelf: ook hier is sprake van een structurele oppositie tussen persoonlijk streven en een almachtig fatum. De theorievorming omtrent de
Schicksalstragddie leidt zo tot nieuwe accenten in de visie op Oedipus . Was hij voor
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Vondel en Bilderdijk bij voorbeeld her prototype van de aristotelische held, zag
Huydecoper hem als iemand die zijn ondergang alleen aan zichzelf to wijten had,
de koning van Thebe geldt in de eerste helft van de negentiende eeuw als het toonbeeld van de door het noodlot belaagde, 'tragische' mens .
De belangrijkste Nederlandse vertegenwoordiger van her noodlotsdrama is
Adriaan van der Hoop Jr . (Koopmans 1931) Hij heeft geen Oedipus-drama
geschreven, maar zijn denkbeelden over de mythologische figuur komen tot uitdrukking in her voorwerk bij zijn Hugo en Elvire, een bewerking van het zoeven
genoemde stuk Die Schuld door Miillner. Van der Hoop vergelijkt zijn 'romantiesch treurspel' met Sophocles' Oedipus rex. Beide drama's typeert hij expliciet als
noodlotstragedie, waarbij hij opmerkt : Even als in Sophokies onnavolgbaar meesterstuk Oedipus, is Elvire . . . tegenover Hugo, hetgeen Jokaste in tegenstelling van
den ongelukkigen zoon van Lalus is . Beide zijn medegesleept in den kring der
jammeren, en kunnen het denkbeeld der Schuld niet verdragen . Hugo en Oedipus
daarentegen, ofschoon de Thebaansche Koning geheel onschuldig, de ander schuldig moordenaar is, verwijten zich beiden eene daad, liggen beiden onder eenen
zelfingeroepen vloek, en zijn to groot van ziel, om her staal tegen zich to keeren .'
(Van der Hoop 1831, xiii) Het punt van vergelijking is in dit citaat her vergrijp
dat zowel de belangrijkste personages van Sophocles als die van Van der Hoop op
hun geweten hebben . Hun reacties verschillen onderling : Iocaste en Elvire plegen
zelfmoord, Hugo en Oedipus hebben - geheel in de lijn van Campers beschouwingen over Sophocles' protagonist - de grootheid van ziel her voile gewicht van
hun vroegere daden to dragen . Van der Hoop bouwt deze vergelijking verder uit
in de 'voorzang' bij Hugo en Elvire:
Dat machtig lot, dat Oedipus bestuurde,
Toen hij het staal in Laius boezem joeg,
I.. .
Dat lot verrees op nieuw met macht omtogen ;
Maar nu door 't licht van 't Christendom bestraald,
Als wraakheraut van 't eeuwig Alvermogen,
Wiens raadsbesluit der Boozen val bepaalt ;
Als dienaar Gods, als Priester van 't geweten,
Die 't zondig hart uit doodsche sluimring wekt,
De ziel doorvlijmt met scherpe slangenbeten,
En vast en blind het oordeel Gods voltrekt .
(Van der Hoop 1831, xvi-xvii)
Van der Hoop betoogt hier dat zijn conceptie van het noodlot die der klassieke
oudheid overtreft, omdat hij als een bezielende factor op de achtergrond her oordeel Gods veronderstelt . Waar Camper de Providentia Dei geheel buiten beschouwing laat, zoekt Van der Hoop dus naar een mogelijkheid haar met het antieke
fatum to doen versmelten . Daarbij ziet hij echter geheel voorbij aan de principiele problematiek, zoals die reeds bij Vondel is toegelicht. Oedipus zondigt onbewust (zojuist bleek dat Van der Hoop dat ook erkent) en daarom draagt hij geen
morele schuld . Om diezelfde reden kan er in zijn geval geen sprake zijn van her
ingrijpen van de 'wraakheraut van 't eeuwig Alvermogen', die hem voor zijn zonden straft. Hier loopt de vergelijking van Van der Hoop dan ook uit her spoor en
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de slotsom moet zijn dat her klassieke noodlot en Gods bestiering met betrekking
tot de daden van Oedipus onverenigbaar zijn.
Conclusie
Met Adriaan van der Hoop is her einde bereikt van de periode die hier onderzocht
is . In her voorgaande zijn de getraceerde visies op Oedipus' vergrijpen in vijf clusters geordend. Her eerste vertoont de minste samenhang ; de interpretaties van Van
Ghistele en De Baudous staan in feite op zichzelf . Op zijn beurt duidt Vondel
Oedipus op gezag van zegslieden als Heinsius en Grotius als een typische aristotelische held die een morele middenkoers vaart en de toeschouwers voor alles met
medelijden vervult . Pels, die een derde cluster inluidt, wijst emoties zonder lering
of en bepleit poetische gerechtigheid' . Bernagie en met name Huydecoper reageren op zijn claim, waardoor Oedipus zich ontpopt tot een persoonlijkheid die her
onderspit delft door een laakbare nieuwsgierigheid . Tijdens de tweede helft van de
achttiende eeuw wordt de levensgeschiedenis van de Koning van Thebe niet Ianger in louter moreel-didactische termen geduid . Dat blijkt niet alleen uit de vertalingen van de Oedipevan Voltaire, waarin de protagonist de dieperliggende oorzaak der gebeurtenissen vooral buiten zichzelf zoekt, maar zeker ook uit her
oordeel van Bilderdijk, die net als Vondel redeneert vanuit her model van
Aristoteles . In de voorstelling van Camper evolueert Oedipus vervolgens in her
vijfde en laatste cluster tot de 'tragische' protagonist die zich to weer moet stellen
tegen een wreed noodlot . Datzelfde noodlot probeert Van der Hoop ten slotte
tevergeefs in christelijke zin uit to leggen . ijn analyse completeert een overzicht
van de gedaanteverwisselingen die een van de intrigerendste personages uit de
klassieke toneeloverlevering gedurende tweeenhalve eeuw in de Nederlandse literatuur ondergaat .
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8 Grotius 1630, B6 verso - B7 recto : Oedipus iracundus sane : nam inde &
Laium occiderat, & devoverat liberos : sed, quod iracundiae remedium, poenitentiae haud exsors : quo pertinet longa illa .. . querimonia, ne scilicet crederetur ferox, & immanis, & qualem miserari nefas esset .'
9 Sophocles heeft zelf een eerste voorzet tot deze gedachte gegeven ; in Oedipus
to Kolonos schildert hij de titelheld enkele keren als een tot op zekere hoogte onbeheerste persoonlijkheid of (v . 856, v. 1193-99) .
10 Vondel-WB, VIII, 855 . Vergelijk Seneca 1969, 100 : Fati ista culpa est:
nemo fit fato nocens .' (Oedipus, v. 1019).
11 Reinhardt, wiens interpretatie algemeen aanvaard is, spreekt in dit verband
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12 Wellicht ten overvloede, maar om iedere verwarring to vermijden, zij hier
gewezen op het principiele onderscheid tussen de poetische gerechtigheid'
van Pels, en Vondels voorstelling van de werking van de Voorzienigheid
Gods . De uitwerking van beide concepties is tot op zekere hoogte vergelijkbaar. Waar de 'poetische gerechtigheid' evenwel slechts betrekking heeft op
de wijze waarop de toneeldichter zijn stof structureert, reikt de Providentia
Dei als ordeningsprincipe van her menselijk leven als zodanig vanzelfsprekend veel verder.
13 Corneille 1963, 80-81 . Ook Schenkeveld-van der Dussen verwijst naar deze
passage - zie Pels 1978, 53 .
14 Een overtuigende analyse van Bilderdijks opvattingen dienaangaande biedt
Van Eijnatten 1995, 85-90 .
15 Euripides 1823, xxxiv. De opvatting dat het noodlot aan de gebeurtenissen
in Oedipus rex ten grondslag ligt, geldt tegenwoordig als achterhaald. ie
noot 11 .
16 Ik ontleen deze term aan Opelt 1972, 99 .
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Anti-institutionele poezie in de
literatuurgeschiedenis
Bertram Mourits

1 Inleiding
De methodologie van de literatuurgeschiedschrijving is een belangrijk thema van
de moderne neerlandistiek . De problematiek wordt meestal op een pessimistische
manier benaderd en geen bestaande invalshoek overleeft een kritische blik .
Literatuurgeschiedenis is to zeer een veelkoppig monster om iets anders dan voorlopige oplossingen en compromissen toe to staan . De ideale Literatuurgeschiedenis
verdisconteert alle relevante ontwikkelingen binnen geschiedenis, cultuur en
maatschappij in het literairhistorische verhaal en dat vergt een overzicht van een
praktisch onhaalbare reikwijdte (vgl . Grootes 1989 : 242-243) . Een ander probleem betreft de weergave van de resultaten . Hoe dichter de literatuurgeschiedenis in de buurt van het ideaal van de multiperspectiviteit komt, des to groter zijn
de typografische problemen bij her samenstellen van het verhaal (Van den
Akker/Dorleijn 1991 : 524-525) . Ondanks deze en andere problemen valt er een
groeiend plichtsbesef to bespeuren : literatuurgeschiedenis is een belangrijke taak
van de neerlandistiek en beter dan slechts theorieen to bekritiseren, dient aangegeven to worden welke mogelijkheden er zijn om ten minste een begin to maken .
Een belangrijk model biedt het poetica-onderzoek, waarbinnen overeenkomstige literatuuropvattingen op diachroon niveau worden onderscheiden . Opvattingen worden geclassificeerd naar vier verschillende, niet tijdgebonden 'zuilen', to
weten de mimetische, pragmatische, expressieve en de autonome zuil, die respectievelijk gebaseerd zijn op de vier coordinaten van kunsttheorie' : werkelijkheid,
publiek, kunstenaar en werk (Abrams 1971 : 6 ; Sotemann 1985 ; Van den Akker
1985 ) . De recente kritiek op dit, met name in de 'Utrechtse school', belangrijke beschrijvingsmodel, richt zich onder andere op de tendens her als ongenuanceerd classificatiemiddel to gebruiken . 'Het model stimuleert niet om de vraag to
stellen wat de belangrijke verschillen zijn tussen de poeticas binnen een traditie'
(Van den Akker/Dorleijn 1991 : 510) . Het is bij dergelijk onderzoek bovendien
verleidelijk om de aandacht exclusief to richten op de werkexterne poetica
(Goedegebuure/Heynders 1991 : 529-531 en Bulte 1994 : 407-408) . Daarbij ontstaat het gevaar dat de poezie verwaarloosd wordt en dat er teveel nadruk komt to
liggen op teksten waarin de poetica het duidelijkst tot uitdrukking komt, ook als
die teksten vooral strategische en/of polemische doelen dienen (Van den Akker
1985 : 18-24) . Dit kan een vertekend beeld geven : dichters 'doen niet wat ze zeggen' en 'zeggen niet wat ze doen' (Van Boven/Sicking 1993 : 12-14) .
In dit artikel wil ik de problemen aan de orde stellen die optreden bij de 'classificatie' van wat wel als anti-poezie is omschreven . De anti-poezie uit de jaren
estig richt zich niet op een van de vier erkende coordinaten van kunsttheorie'
maar wordt desalniettemin tot de literatuur gerekend . Het theoretische probleem
dat hiermee ontstaat, wil ik uiteenzetten aan de hand van het meest expliciet antiliteraire genre, dat van her readymade-gedicht. Het concept van de readymade is
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afkomstig uit de beeldende kunst en daarom then ik eerst kort uit to weiden over
de twintigste-eeuwse esthetica, die vanwege de readymade in verlegenheid werd
gebracht .
2 De readymade in de beeldende kunst
Marcel Duchamp is, met zijn fietswiel, flessenrek en urinoir, de uitvinder van de
readymade . Hij presenteerde alledaagse voorwerpen als kunst door ze in hun oorspronkelijke staat op een voetstuk to plaatsen en ten toon to stellen . De kunstwereld reageerde afwijzend, maar deed dat niet door de readymade 'slechte kunst' to
noemen, maar door de gebruiksvoorwerpen de kunststatus to ontzeggen . De
readymade is 'by no definition, a work of art,' aldus her juryrapport van de Society
of Independent Artists, aan welke Duchamp onder pseudoniem zijn urinoir had
voorgelegd . Na deze initiele afwijzing volgde echter al snel canonisering . De
readymades werden serieus genomen als een nieuw soort kunst, tentoonstellingen
van Duchamps werk waren over de hele wereld to zien . Originele exemplaren van
de readymades worden nu gezien als 'echte' Duchamps - er zijn zelfs 'geautoriseerde replica's' in omloop - en er verschijnen beschouwingen waarin de werken
op een traditionele manier geinterpreteerd worden (bijvoorbeeld Perloff 1991 ;
Camfield 1989) .
Enerzijds luidt deze acceptatie de mislukking van her iconoclastische gebaar in,
anderzijds beginnen hiermee de (theoretische) problemen pas goed (vgl . Burger
1984) . Her feit dat een onbewerkt, massaal geproduceerd gebruiksvoorwerp door
de keuze van een kunstenaar tot de status van een kunstwerk verheven kon worden, was een ingrijpende vernieuwing . Dat maakt de readymade tot the central
hurdle over which any attempt to define art must leap' (Goldsmith 1983 : 197) .
Kort samengevat zijn er in de kunstfilosofie twee manieren to onderscheiden waarop die hindernis genomen wordt .
In de eerste plaats is er een 'conservatieve' stroming to herkennen die de
readymades binnen traditionele kunstdefinities wil interpreteren . Aan de gewone
voorwerpen worden esthetische eigenschappen toegekend en Duchamp wordt
gezien als een kunstenaar wiens vernieuwing heeft bestaan uit het introduceren
van een nieuw soort materiaal in de beeldende kunst . George Dickie bijvoorbeeld,
vergelijkt Fountain (her urinoir op een voetstuk) met werk van Constantin
Brancusi en Henry Moore vanwege its gleaming white surface, the deapth revealed when it reflects images of surrounding objects, it s pleasing oval shape' (geciteerd bij Danto 1983 : 93) . Deze, op zichzelf juiste, beschrijving van het urinoir,
gaat louter of op de uiterlijke kenmerken en dat zijn van de readymades niet de
belangrijkste . De beschrijving van Dickie is namelijk evenzeer geldig voor een urinoir dat wel zijn oorspronkelijke functie vervult .' Her gebaar om een ordinair
voorwerp als kunst to presenteren, is minstens zo belangrijk . De readymade wordt
in feite een kunstwerk by incorporating a definition of itself as such' (Danto
1983 : 51) .
Dit conceptuele aspect staat centraal in de vernieuwende esthetische beschouwingen van onder andere Arthur Danto, Stephen Davies en Jacques Maquet .
Maquet onderscheidt twee manieren waarop kunst kan ontstaan . Er is traditionele kunst, die ontstaat wanneer een kunstenaar met de bedoelingom een kunstwerk
to maken, op een kunstzinnige manier met her materiaal omgaat ( art by destina-
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tion') . Anderzijds bestaat er kunst die ontstaat omdat (in principe willekeurig)
materiaal in een context wordt bezien die impliceert dat er van een kunstwerk
sprake is ( art by metamorphosis', Maquet 1979: 9) . De readymade is een voorbeeld van de laatste categoric . Her voetstuk, het naamplaatje en de plaatsing in een
museum, zijn contextuele factoren die aangeven dat her object als een kunstvoorwerp gezien moet worden .
Her onderscheid tussen deze twee manieren om kunst to beschouwen, is kort
samen to vatten met behulp van de termen 'functionalisme' en 'proceduralisme',
die door Stephen Davies zijn geintroduceerd om de twee belangrijkste stromingen
in de hedenda agse kunsttheorie to omschrijven . The functionalist holds that
there is some distinctive need met by art in our lives and that it is in terms of this
need that art is to be defined . . . . By contrast, the proceduralist holds that it is a
necessary condition for a thing's being an artwork that it be "baptized" as art by
someone with the authority thereby to confer art status upon the piece' (Davies
1990 : 99-100).
In de traditionele, functionalistische kunstbeschouwing dient een kunstwerk
een specifieke functie to vervullen, een 'zin' die objecten in de werkelijkheid nooit
kunnen hebben . Voor de proceduralist zijn zin' en 'betekenis' niet per definitie
begrippen die aan kunst verbonden zijn . Voor de proceduralist is her noodzakelijk
dat iemand die als kunstenaar erkend wordt, een artefact als 'kunst' presenteert ;
voor de functionalist moet dat artefact aan zeer bepaalde eisen voldoen . Her moet
een 'esthetische ervaring' veroorzaken, maar hoeft in de werkelijkheid geen praktische functie to vervullen . The primary value of art is hedonic, rather than moral
or pragmatic' (Davies 1990 : 99) . Voor de proceduralist is kunst zonder de pragmatische functie onherkenbaar.
Het verschil laat zich illustreren aan de hand van een bekend gedachtenexperiment van Marcel Duchamp : If someone, any genius, were living in the heart of
Africa and doing extraordinary paintings every day, without anyone's seeing them,
he wouldn't exist' (Cabanne 1971 : 69-70) . Binnen de functionalistische benadering zouden de extraordinary paintings' genoeg reden zijn om deze denkbeeldige
figuur een kunstenaar to noemen; de proceduralistische benadering vereist een
aandachtige toeschouwer, een kunst-expositie, kortom een instituut.
Natuurlijk is ook binnen de functionalistische theorie een plaats voor andere
eigenschappen van kunst . Jacques Maquet bijvoorbeeld, noemt de mogelijkheid
via kunst aspecten van her verleden to leren kennen (Maquet 1979 : 35-36) . Dat
kunst een financiele investering kan zijn, valt evenmin to ontkennen . De proceduralist anderzijds zal niet ontkennen dat een kunstwerk een 'esthetische ervaring'
kan veroorzaken - maar dat kunnen bepaalde aspecten van de werkelijkheid ook
(denk aan de 'schoonheid van de natuur'), dus dat kan onmogelijk de belangrijkste eigenschap van kunst zijn . Wat volgens de ene theorie bij uitstek de kenmerkende eigenschap van kunst is, is in de andere theorie een bijzaak .
3 De readymade in de literatuur
In de beeldende kunst heeft de readymade, vooral in de jaren '50 en '60, school
gemaakt: Pop Art en conceptuele kunst ontlenen hun grondslagen aan her werk
van Marcel Duchamp . In de literatuur is proceduralisme een marginaal verschijnsel gebleven : 'proceduralistische literatuur' heeft geen schok veroorzaakt van de
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omvang die Duchamp in de beeldende kunst wel wist to bewerkstelligen . Toch
speelt her principe van de readymade in de poezie van de estigers een belangrijke rol . 2 In Armando's 'agrarische cyclus' uit 1965 is de instructie van de landbouwmachine 'HICK 410' in 13 korte gedichten opgedeeld . Technische beschrijvingen in een jargon uit de agrarische wereld, vormen her materiaal waaruit de
gedichtencyclus is samengesteld . Her jargon ondergaat een 'metamorfose' : de
impliciet aanwezige poetische elementen worden naar de voorgrond gehaald . Ik
citeer twee van de dertien gedichten uit de cyclus :
8
de draaiende trommel wordt door de aftakas aangedreven :
4 tandbalken met 96 tanden :
het bijeenharken van stro
het verzamelen van aardappelloof
bet wiersen van bietenblad
13
met stalen tanden .
de wortels van het gezaaide gewas worden niet beschadigd .
het onkruid wordt in de kiem gedood
met stalen tanden .
het effect 'schoon land' moet verbluffend zijn .
(geciteerd bij Van Faassen/Sleutelaar 1989 : 35-36)
Ondanks dat de woorden uit deze cyclus ontleend zijn aan een gebruiksaanwijzing, is het mogelijk to interpreteren naar poetische eigenschappen . In gedicht 8
vallen met name formele aspecten op : er wordt nadrukkelijk gebruik' gemaakt
van assonantie met de o-, a- en de ie-klanken . En in gedicht 13, her laatste uit de
cycles, is duidelijk de geweldsthematiek to herkennen die veel van Armando's
werk kenmerkt. Deze procedureel tot stand gekomen poezie sluit thematisch vrijwel naadloos aan op eerder werk van Armando . De doodselementen, de herhalingsdwang, vernietiging: her is allemaal weer present, maar nu met veel meet
afstandelijkheid dan in de gedichten van voor '60' (Beurskens 1982 : 72) .
De traditionele hermeneutiek gaat impliciet uit van het gegeven dat een schrijver lets met taal 'doet' om een literair doel to bereiken ('inzicht', een 'esthetische
ervaring') . Daarvan is in dit geval echter geen sprake : Armando's aandeel bestaat
alleen uit het isoleren van zijn keuze. Ondanks dat functioneert de agrarische
cyclus' op een relatief traditionele manier als literatuur . De gedichten zijn gecanoniseerd als belangrijke literatuur: her is typerend dat uitgerekend deze cyclus in her
recente Twee eeuwen literatuurgeschiedenis als voorbeeld wordt gegeven van de poezie van estig (Beekman 1986 : 267) . Er verschijnen artikelen waarin de poezie
serieus genomen wordt op dezelfde manier als de poezie van bijvoorbeeld de
Vijftigers (zie o .a . Huub Beurskens, Ernst van Alphen, Redbad Fokkema) .
Bovendien wordt her werk van Armando uitgegeven door traditioneel literaire uit-
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gevers: de Verzameldegedichten verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, de 'agrarische
cyclus' werd aanvankelijk uitgegeven door De Bezige Bij .
Hier ontstaat een theoretisch probleem dat sterk lijkt op her probleem waarvoor de readymade de kunsttheorie heeft gesteld . De 'agrarische cyclus' kan als
poezie functioneren omdat de tekst in een context is geplaatst die aangeeft dat de
lezer met poezie to maken heeft . Het feit dat de tekst wordt aangetroffen in een
literair tijdschrift of in een dichtbundel bepaalt de houding van de lezer . Die houding wordt dus niet in eerste instantie ingegeven door tekstkenmerken . War
Arthur Danto over conceptuele kunst opmerkte, kan hier geparafraseerd worden :
Ten tekst wordt literatuur wanneer ze een definitie van zichzelf als zodanig incorporeert' (vgl . Danto 1983 : 51) . Her zijn de secundaire aspecten die aangeven dat
een tekst in een literair discours staat . Alleen binnen dat discours kunnen de poetische aspecten van de 'agrarische cyclus' gezien worden en betekenis krijgen .
De consequentie hiervan is dat literatuur niet langer gezien kan worden als iets
inherent waardevols, maar als lets dat door mensen beschouwdwordt als iets waardevols . Een tekst is literair wanneer hij als 'literatuur' functioneert, met andere
woorden : wanneer hij binnen de structuren van her literaire veld past (zelfs wanneer de auteur de werking van die structuren heeft proberen to omzeilen) .
De oplossingen die in de kunst-esthetica voor dit probleem zijn gezocht, hebben ook relevantie voor de literatuurtheorie . Her onderscheid tussen functionalisme' en 'proceduralisme' is in de literatuur duidelijk terug to vinden . Voor de
functionalist' dient literatuur gedefinieerd to worden aan de hand van de uiterlijke kenmerken van een tekst ; een literaire tekst verschilt onder elke omstandigheid
herkenbaar van een niet-literaire tekst . Het doel van literatuur is een esthetische
ervaring to veroorzaken en waarheden uit to drukken die niet op een andere
manier uitgedrukt kunnen worden : een literaire tekst heeft dus een zeer specifieke, niet-pragmatische functie die door een niet-literaire tekst niet vervuld kan
worden . De manier waarop literatuur binnen deze benadering gedefnieerd wordt,
gaat uit van de vraag : 'welke eigenschappen moet een tekst hebben om hem literair to mogen noemen?' Er ontstaan echter problemen wanneer blijkt dat een fragment uit een gebruiksaanwijzing binnen een literair discours kan functioneren .
De vraag dient dan opnieuw geformuleerd to worden : The general form of the
question asked so far has been, What is literature? . . . the appropriate form of the
question, to begin with, should be this : What circumstances are appropriate to the
use of the word "literature"?' (Ellis 1974 : 31) .
Deze vraagstelling gaat uit van de rol die de buitenliteraire context speelt . Een
literair werk ontstaat wanneer een autoriteit een bepaalde tekst als zodanig presenteert, en wanneer de betreffende tekst vervolgens door een groep lezers als literatuur gelezen wordt . Armando's gebruiksaanwijzing is van deze literatuurdefinitie een illustratief voorbeeld . Als uiterste consequentie van de anti-poetische
houding heeft de readymade een exemplarische functie die serieuze literair-historische aandacht rechtvaardigt .
4 De readymade en de vier poetica's
Om to laten zien hoe de readymade de bestaande literatuurtheorie in verlegenheid
heeft gebracht, wil ik nagaan in hoeverre de proceduralistische poetica geYnterpreteerd kan worden in termen van her vier-zuilige poeticamodel . J .J . Oversteegen
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geeft een beknopte formulering van de proceduralistische visie : Literatuur is een
normaal georganiseerd, maar situationeel specifiek soort taalgebruik' (Oversteegen
1982 : 61) . Een tekst krijgt betekenis vanwege de plaats in de context : er is dus
aandacht voor de manier waarop literatuur functioneert in her culturele systeem
en voor de manier waarop bet kunst-discours de blik van de toeschouwer beinvloedt. Er wordt veel minder aandacht gevestigd op de traditionele poetische middelen.
Verschillende elementen van deze literatuuropvatting zijn wel terug to vinden
bij een van de vier poeticas .3 Met de expressieve theorieen heeft bet proceduralisme nog her mint gemeen . De readymades, die ik vanwege hun exemplarische
kwaliteit als de duidelijkste vertegenwoordigers van her proceduralisme zal blijven
beschouwen, ontkennen stelselmatig alles wat in de expressieve/romantische
ideeenwereld belangrijk wordt gevonden . In de romantiek staat her uitdrukken
van emoties centraal . De persoonlijke vormgeving van die gevoelens maakt her de
dichter mogelijk om wezenlijke zaken to benoemen en daarmee metafysische pretenties na to streven . Tegen deze literatuuropvatting gaat bet proceduralisme
nadrukkelijk in ; kunst wordt zoveel mogelijk losgemaakt van de kunstenaar en de
readymade is, in vergelijking met het romantische gedicht, een zeer onpersoonlijke vorm van literatuur.
lets meet aansluiting is er to vinden met de autonomistische literatuuropvatting . De preoccupatie met taal als betekenisgevend element is duidelijk herkenbaar. De readymades demonstreren dat een tekst van betekenis verandert, wanneer
her discours verandert waarbinnen de tekst functioneert . Met name her werk van
K . Schippers is door dit idee beinvloed . Maar waar Schippers zo min mogelijk aan
de gewone taal verandert om de verhouding tussen taal en werkelijkheid to problematiseren, worden de mogelijkheden van taal in de autonomistische traditie nu
juist zoveel mogelijk uitgebuit . Het vakmanschap van de dichter, die ernaar streeft
van her gedicht een volmaakte eenheid to maken, staat centraal . Er is bovendien
sprake van metafysische pretenties, die in her proceduralisme nu juist nadrukkelijk afwezig zijn .
Her lijkt voor de hand to liggen een verband to zoeken met mimetische theorieen : wat is de readymade anders dan an objective representation of reality, zoals
de mimetisch georienteerde schrijvers deze nastreven? (Sotemann 1985 : 101) . De
dichters van Gard sivik en Barbarber worden in diverse literairhistorische beschouwingen ingedeeld bij de mimetische 'korrespondentie'-poetica (Fokkema 1974 ;
Brems 1980 ; Beekman 1986) . Dat lijkt vanzelfsprekend, de readymade is immers
een geisoleerd stuk werkelijkheid . Maar de vervreemding die het gevolg is van de
promotie' naar de poeziestatus, wordt niet verklaard . De gebruiksaanwijzing van
de HK
: de poezie-status' vestigt de
aandacht op de aspecten van de tekst die nu juist niet als mimetisch functioneren :
her poetisch potentieel wordt op de voorgrond geplaatst . Armando streeft geen
letterlijke weergave van de werkelijkheid na . De readymades geven niet in de eerste plaats een objectief beeld van de werkelijkheid, maar plaatsen nu juist de bijzondere eigenschappen van de werkelijkheid op de voorgrond, met als gevolg dat
de toeschouwer als her ware gedwongen wordt opnieuw to kijken' .
Dit kan geInterpreteerd worden als een gebaar naar de lezer . Inderdaad worden
de estigers gezien als dichters wier werk een sterk publiekgericht karakter heeft .
Siem Bakker meent dat bet Barbarber is gelukt om her publiek ervan te doordrin-
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gen dat poezie geen absolute zaak, zoals in de romantische traditie, behoeft to zijn'
(Bakker 1986 : 376, cursivering van mij) . Het bezwaar tegen een identificatie van
het proceduralisme met een pragmatische houding is echter dat een op de toeschouwer gerichte poezie vaak gebruik maakt van een bewuste, wPlgeordende rhetorische strategic, in consistente heldere taal, met - uiteraard, zou men zeggen morele doeleinden' (Sotemann 1985 : 126) . Hier gaat de vergelijking weer mank :
de proceduralist vermijdt juist alle retorische middelen en heeft geen morele doeleinden.
Er zijn dus wel verschillende aspecten van de readymade aan to wijzen die to
verbinden zijn met mimetische, autonomistische en pragmatische theorieen, maar
die taken niet aan wat mijns inziens de essentie van de literaire readymade is : de
transformatie van een gewone taaluiting die van betekenis verandert wanneer ze
in een literair discours geplaatst wordt en door de instituties geaccepteerd wordt
als literatuur.
De conclusie lijkt onvermijdelijk : her poetics-model is in deze vorm niet
geschikt om een literatuuropvatting to beschrijven die anti-literatuur als resultaat
heeft.4 Her is veelzeggend dat Oversteegen van de proceduralistische literatuuropvatting nauwelijks een concrete verschijningsvorm weet to noemen . Hij komt de
stelling 'literatuur is situationeel bepaald taalgebruik' alleen in negatieve vorm
tegen (over her symbolisme : 'nooit louter situationeel' en naar aanleiding van Paul
van Ostaijen : 'geen louter situationeel bepaald taalgebruik,' Oversteegen 1982 :
69, 73) . De readymade is voor de literatuurtheorie blijkbaar nog steeds de hindernis die in de beeldende kunst al wel is genomen . In dit verband is interessant
wat K .D . Beekman opmerkt over de status van readymades in de literatuurwetenschap: So viel ich weil3, ist es abet ebensowenig der Literaturwissenschaft
gelungen, . .. die Bedingungen zu benennen, unter denen man in der Literatur im breitesten Sinne des Wortes - von einem "Ready-made" sprechen kann'
(Beekman 1989 : 122) .
5 De paradox van de buitenliteraire poetica'
Met de readymades richtten de estigers zich tegen de heersende, romantisch georienteerde, kunst- en literatuuropvatting. De Vijftigers waren de directe voorgangers en daarom her voor de hand liggende doelwit, maar in hun ijver daarmee of
to rekenen, wordt meer dan eens een verwrongen beeld gegeven van de poezietraditie. o schetst men in verschillende commentaren en poeticale gedichten een
beeld van de Vijftigers dat eigenlijk niet bestaat . Rene Gysen klaagt in Gard sivik
over 'romantisch en sentimenteel gekleurde poezie' en over de wind, de zee, de
rozen, de liefde, de dood en de humane gevoelens' die in de contemporaine poezie nog altijd een overheersende rol zouden spelen (Gysen 1964 : 11) . Deze typering doet in weinig denken aan de Vijftigers . Wind, zee, rozen : Gysen lijkt bier
tegen A. Roland Hoist to polemiseren of tegen de Tachtigers . Met een dergelijke
traditie was natuurlijk al meerdere malen gebroken : uitgerekend ook door de
Vijftigers .
Wie de uitspraken over poezie vergelijkt, moet concluderen dat de estigers
niet eens zozeer bezwaar hebben tegen de theorie van de Vijftigers . In feite verkondigt men meer dan eens vergelijkbare standpunten over de relatie tussen poezie en werkelijkheid . Rudy Kousbroek bijvoorbeeld eist in 1950 van de nieuwe
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poezie dat 'indien er gevlucht moet worden, er in de realiteit gevlucht wordt'
(geciteerd door Anbeek 1990 : 201), een standpunt dat sterk doet denken aan her
pleidooi van de estigers voor poezie die direct aan de werkelijkheid wordt ontleend.
J . Bernlef stemt wel in met een belangrijk poeticaal standpunt van Vijftig, maar
niet met de uitwerking ervan : De 'ruimte van het volledig leven' waar Lucebert
over sprak werd in de poezie meer metaforisch gesuggereerd, zoals dat altijd
gebeurd was, dan letterlijk nagestreefd' (Bernlef/Schippers 1967 : 178) . 'Ruimte
van het volledig lever' impliceert het loslaten van poetische pretenties, de stap
naar de werkelijkheid . Deze stap wordt echter niet gemaakt, maar alleen gesuggereerd, en de rol van poezie verandert daarbij niet .
estig ageert niet zozeer tegen Vijftig, als wel tegen poezie als verheven instituut (waarvan ook Vijftig deel uitmaakt) . Typerend is de eerste van de 'aanwijzingen voor de pers' waarmee Armando en Sleutelaar veel critici her gras voor de voeten lijken weg to maaien : hun werk moet niet opgevat worden als protest tegen
Vijftig : De poezietheorie van de Vijftigers heeft geen enkel aanrakingspunt met
de Nieuwe Poezie, dus elke aanleiding tot rebellie ontbreekt' (Van Faassen/
Sleutelaar 1989 : 21) . Dit is natuurlijk evenzeer een polemische uitspraak, gericht
tegen de dichters die zich aansluiten bij her instituut - dus nog steeds ook tegen
Vijftig - maar her is in de eerste plaats een uitspraak tegen her instituut.
De canonisering van Vijftig was opmerkelijk snel verlopen : het is illustratief dat
Lucebert in 1953 al de poezieprijs van de gemeente Amsterdam kreeg, een half
jaar nadat Bertus Aafjes zich in Elsevier had afgevraagd of met de Vijftigers een SSmentaliteit de poezie was 'binnengemarcheerd' (De Jager 1992 : 34) . De dichters
wllden zich wel als outcasts' presenteren, maar werden al snel opgenomen in de
Nederlandse literatuur . Een dichter die zich in deze situatie wil onderscheiden kan
zich niet meer recalcitrant boven de werkelijkheid plaatsen, maar zal zich - niet
minder recalcitrant - 'boven de poezie' opstellen . De estigers proberen zich buiten her literaire instituut to plaatsen, en komen daarom als her ware in de werkelijkheid' terecht . Op die manier richten ze zich natuurlijk nog steeds tegen hun
voorgangers, die de poezie wel als iets uitzonderlijks z1gen dat zich boven de werkelijkheid afspeelt .
Dichters die de poezie ontvluchten : een paradoxale stap die theoretisch nog
niet op een bevredigende manier is beschreven . Toch speelt de anti-poezie-discussie' zich nog altijd of binnen het instituut . Ook de anti-poezie, de conceptuele,
proceduralistische poezie, is nog steeds poezie. Een dichter kan zich niet van het
instituut afkeren zonder zijn dichterschap op to geven . Schippers probeert dit probleem to omzeilen door de term 'dichters' en dichterlijk' to reserveren voor poezie die niet meer van zijn tijd is .
Aan de dichters beleef ik vaak een bijzonder plezier
omdat ze het allemaal
zo aardig weten to zeggen
maar ik begrijp niet
hoe ze aan al die gedichten komen
. . .1
(Schippers 1980 : 119)
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Her resultaat daarvan is echter niet dat Schippers geen poezie schrijft: de tekst
waaruit her citaat afkomstig is, is eenvoudig to herkennen als gedicht . Schippers
neemt niet de rol aan van een journalist die niets anders doet dan de werkelijkheid
beschrijven, zonder daar - als literator - lets aan toe to voegen . lets dergelijks
wordt in poeticale teksten wel beweerd maar alle institutionele signalen spreken
dat tegen . Schippers schrijft poezie, de poezie van 'een nieuwe generatie', maar
daarmee onttrekt hij zich geenszins aan de instituties van de literatuur .
Deze paradox is kenmerkend voor de poezie van estig . In de manier waarop
men poezie produceert, wordt de aard van her medium becommentarieerd . Voor
een dergelijke meta-poezie is in her poeticamodel echter Been ruimte . Her instituut bevindt zich in een ander stadium dan de aandachtsvelden van de vier poetica's . De resultaten van de mogelijke Iiteratuuropvattingen komen uiteindelijk in
her instituut terecht. In her literaire veld zijn alle mogelijke poetica's naast elkaar
to vinden . Voor her functionalisme is dat her resultaat van her literaire communicatie-proces, voor her proceduralisme vormt dit gegeven her uitgangspunt . Her
poeticamodel, dat impliciet uitgaat van de functionalistische visie op literatuur, is
daarmee minder overkoepelend dan her op het eerste gezicht lijkt to zijn en daarom niet bruikbaar als classificatiemiddel voor deze poezie . De essentiele eigenschappen van readymade-gedichten kunnen binnen her model niet als resultaat
van een poetics herkend worden .
Bij een literairhistorische analyse van de poezie van estig blijkt her van groot
belang to zijn deze to confronteren met buiten-literaire aspecten, met name omdat
de pretenties van estig zich ook op dat terrein begaven. Her is niet voldoende het
gedicht alleen als 'taalkunstwerk' to analyseren, dat heeft voor readymades slechts
een zeer beperkte zin . Her readymade-gedicht ontstaat in een confrontatie van een
gewone' (dat wil zeggen niet-literaire) tekst met een publiek dat een literaire leeshouding heeft. Meer dan alleen de tekst, spelen ook de niet werkinterne aspecten
die een tekst tot literatuur maken, een belangrijke rol . De literaire readymade, een
tekst op de grens van de literatuur, demonstreert juist dankzij zijn iconoclasme de
gang van her literaire proces .
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Over de dromen in Gerard Reves De avonden
R. Grdttemeier
Gerard Reves romandebuut uit 1947 begint met een droom en in de loop van de
roman komen er nog tien bij, corresponderend met de tien dagen waarover in de
roman wordt verteld . De droomwereld van Frits van Egrets vol angstaanjagende
gebeurtenissen steekt schril of bij het eentonige, op herhalingen berustende dagelijkse leven. Vandaar dat de vraag rijst, waarom tot nu zo weinig aandacht aan de
dromen in De avonden werd besteed . Volgens sommige critici van het eerste uur
had her droommateriaal zelfs 'geen enkele functie in her verhaal' (Sierksma
1989 1948 , 154) .' J . van weden (1975/76) ging in zijn artikel De dromen van
Frits van Egters' 2 als eerste uitgebreid op de dromen in, maar daarmee kwam geen
discussie over dit belangrijke aspect van De avonden op gang. Dit is des to verbazingwekkender omdat zowel Van wedens methodische invalshoek als ook zijn
interpretatie tot veel vragen aanleiding geven . Een mogelijke verklaring voor de
terughoudendheid om zich aan een interpretatie van de dromen to wagen, zou her
geloof kunnen zijn dat bij literaire dromen alleen de psychoanalyticus recht van
spreken heeft . Dar schijnt in ieder geval de opvatting van Kees Fens to zijn wanneer hij schrijft dat de dromen door een ondeskundige als ik niet of nauwelijks
zijn to verklaren' (Fens 1989 1965 , 238) . Ik zou daarentegen de stelling willen
verdedigen dat deze dromen, die onderdeel uitmaken van een roman, vanuit een
literaire invalshoek met de tot onze beschikking staande verhaaltheoretische middelen geinterpreteerd kunnen worden . Daarbij kan uiteraard een psychoanalytische theorie als (interdisciplinair) zoeklicht fungeren, maar wel vanuit een literatuurwetenschappelijk perspectief. Her gaat hier immers om de analyse van
passages die als dromen in een roman voorkomen - her terrein van de literatuurbeschouwing - en niet om de analyse van dromen van een client - her terrein van
de psychoanalyticus . 3
Daarbij zal ik als volgt to werk gaan : eerst zal de meest uitgebreide interpretatie van de dromen in De avonden kritisch worden bekeken (paragraaf 1), om vervolgens via enige methodische kanttekeningen (paragraaf 2) en een uitgebreide
analyse van de eerste droom (paragraaf 3) to komen tot een algemene interpretatie van de dromen in De avonden (paragraaf 4) .
1 Droomanalyse als rebuswerl'
Van wedens analyse is gebaseerd op Freuds Traumdeutung uit 1900 : dromen
worden daarin beschouwd als vervullingen van onbewuste wensen . De 'droomcensuur' zorgt er echter voor dat die onbewuste wensen (de latente droominhoud)
niet direkt naar her bewustzijn kunnen doordringen . e worden vervormd tot de
manifeste droominhoud - datgene war de dromer zich herinnert . Her is niet toevallig dat Van weden (1975/76, 342) in verband hiermee spreekt van 'vertalen'
van 'manifeste' naar 'latente droominhoud' : ook al waarschuwt hij voor het interpreteren van dromen volgens een vaste 'symbolenleer', de praktijk van zijn analy-
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se wordt juist daardoor gekenmerkt. Het wemelt er van de fallussen, incestueuze
verlangens en castratieangst, waarbij uitsluitend naar de Freudiaanse woordenboekbetekenis wordt gekeken en niet naar de context van de roman . o staat er
over de angst die een centrale rol in de dromen van Frits speelt:
In de regel moet men angst in dromen toeschrijven aan verboden wensen, die vrees
voor bestraffing oproepen. Het is natuurlijk onmogelijk om in dit verband het
zwaargeladen woord incest' to vermijden . Het hevige verlangen van Frits van Egters
naar de kindertijd houdt ook in een verlangen naar het 'bij de moeder zijn' . (Van
weden 1975/76, 350)
Er wordt niet nader ingegaan op de specifieke angst in deze specifieke droom met
de erbij behorende context, maar er worden vaststaande betekenissen 'vertaald' :
angst staat voor verdrongen wensen, hier incest . Daarbij valt misschien nog lets to
zeggen voor het 'hevige verlangen van Frits van Egrets naar de kindertijd', maar
de incesteuze verlangens worden op geen enkele manier uit de roman afgeleid en
komen uitsluitend voor rekening van de Freudiaanse psychoanalyse. Van weden
weet waar hij moet uitkomen : de 'geheime code' die hij wil aantonen staat van to
voren vast - rebuswerk' dus (cf. Van het Reve 1979, 21) .
Bij een incestueus verlangen hoort volgens Freud dat de zoon zich tegen de
vader keert. Dit verband probeert Van weden tot stand to brengen via de vierde
droom . Deze droom moet' volgens Van weden gekoppeld worden aan de voorafgaande avond, waarop vader Van Egters over een boek gebogen Frits erop wijst
dat de rechten van de graven Van Egters uit 1384 dateren :
Dit merkwaardige treffen tussen vader en zoon is zo met al zijn vezels verbonden met
de droom, dat het wel een verplaatst gedeelte ervan lijkt . (Van weden 1975/76, 348)
Na vergelijking kom ik op drie 'vezels' : Frits wordt door een man (1) met kijk'
geroepen (2) en op iets gewezen (3) . In de droom is dat een bloemperk, door zijn
vader wordt Frits op een boek attent gemaakt . De samenhang die Van weden zo
sterk beklemtoont ( moeten', al zijn vezels'), zou men ook als 'dagrest' kunnen
interpreteren, net zoals bijvoorbeeld de zingende kinderstemmen in de achtste
droom . Maar de eigenlijke reden voor Van wedens nadruk op de samenhang tussen het trefFen' en de droom is dan ook dat hij moet uitkomen bij het afwijzen
van de vader respectievelijk de volwassen mannenwereld door Frits . Daartoe interpreteert Van weden 'stukken' in de zinsnede "bovendien zijn er geen stukken",
geuit door Frits in de droom over een leeg schaakbord, als 'akten, documenten' .
Dit laat Van weden op her were van Frits' vader slaan : hem zouden de stukken
ontbreken en daarom zou zijn werk illusie zijn . Frits' vader staat vervolgens als
pars pro toto' voor alle vaders, die wederom gelijk staan aan de volwassen mannen . Daarmee is Van weden beland waar hij moest uitkomen - Frits keert zich
met 'bovendien zijn er geen stukken' tegen de volwassen mannenwereld (cf.
1975/76, 349) .
Van wedens argumentatie steunt daarbij voornamelijk op de mogelijke betekenis van 'stukken' als akten' - de droom zelf geeft geen enkele aanleiding tot deze
interpretatie . Bovendien heeft de vader blijkbaar wel stukken' - degene die hij
Frits heeft laten zien . Het blijft onduidelijk waarom stukken' zou moeten slaan
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op de poging van de vader zijn 'voorgeslacht uit to pluizen' (cf . Van weden
1975/76, 348) . Bovendien is het nog de vraag of dat uberhaupt dategene is wat
de vader doet, want ook Frits is verrast : " Waarmee heeft dat iets to maken?" dacht
hij .'4 Van weden probeert het door hem gelegde verband kracht bij to zetten
door de volgende associaties :
Het schaakbord als benodigdheid voor een ingewikkeld spel is het symbool voor de
moeizame arbeid van zijn vader. Tegelijk correspondeert het in grootte en in kleur
met het hek waar het tegenover staat . Er staat dat het bord 'diagonaal gemeten, zeker
twee manslengten groot' is, wat een onbegrijpelijke mededeling is als de diagonale
lijnen niet recht omhoog gaan . Dat betekent dat het bord niet op zijn kant staat,
maar op een van zijn hoeken . Op een schaakbord dat op deze wijze is neergezet
vormen de zwarte en witte velden verticale, aaneensluitende banen en dit komt
overeen met de afwisseling van de donkere spijlen en het witte grind daarachter van
het hek aan de overkant. Dat wil zeggen dat het schaakbord ook de uiterlijke
verschijning heeft van een hek . Frits staat op de weg tussen twee toegangshekken in .
Het ene verschaft hem toegang tot een buitengoed, het andere, het schaakbord, geeft
toegang tot het buitengoed van de vader, waar deze als graaf Van Egters recht op
meent to hebben, dat echter niet werkelijk bestaat, want er zijn geen "stukken" . (Van
weden 1975/76, 348 e.v.)
Waarom is de mededeling onbegrijpelijk als her schaakbord met op een hoek
staat? En als her wel zo is, waarom rept de scherp observerende Frits er dan niet
van? Uiteindelijk: war blijft er over van Van wedens twee-hekken-constructie als
bet hek net als bet grind ook wit zou zijn? Heeft het onbewuste van Van weden
soms uit "het zware hek" (De avonden, 58) 'het zwarte hek' gemaakt?
Het was uiteraard niet mijn bedoeling om met enkele voorbeelden van bet
rebuswerk' van Van weden her bestaan van incestueuze verlangens en andere
hoekstenen van Freuds psychoanalyse aan to vechten . Ik twijfel er alleen aan of
iedere droom, en al helemaal iedere droom uit De avonden, naar het Freudiaanse
woordenboek toe 'vertaald' moet worden . Van weden zoekt in ieder geval niet
naar argumenten voor het bestaan van de gesignaleerde onbewuste wensen in bet
boek, maar beschouwt ze a priori bij ieder mens, dus ook bij Frits van Egters en
bij Gerard Reve als een feit .
2 Methodische kanttekeningen
Van weden verantwoordt zijn keuze voor Freuds droomtheorie als theoretisch
kader nergens . Dat is om twee redenen opmerkelijk : wat de roman betreft, constateert Van weden namelijk op bet einde dat hij vier van de elf dromen buiten
beschouwing heeft gelaten omdat
er in de romantekst to weinig materiaal voorhanden is om een interpretatie, die
enige samenhang vertoont, mogelijk to maken . (1975/76, 363)
Als een bepaalde methode bij meet dan eenderde van het object van onderzoek de dromen uit De avonden dus - niets oplevert, zou de vraag kunnen rijzen of dit
zoeklicht wel een goede keuze is . Ten tweede zou men kunnen verwachten dat Van

1 69

1 70

R. GRUTTEMEIER

weden verwijst naar concurrerende droomtheorieen of naar de bestaande kritiek
op Freud - maar ook dat is niet het geval . 5 Neemt men daar nog de analysepraktijk van Van weden bij, dan ontkomt men niet aan de indruk dat hij Freuds
droomanalyse ontologiseert in plaats van haar als heuristisch instrument to gebruiken - een verwijt dat in een breder sociologisch-feministisch kader met betrekking
tot Freuds hele theoretische bouwwerk to horen valt . 6
Het is hier niet de aangewezen plek om de bestaande kritiek op Freud uitgebreid de revue to laten passeren . Ik zal me beperken tot enkele kanttekeningen bij
Freuds droomanalyse voor zover die voor de interpretatie van de dromen uit De
avonden relevant zijn . Volgens W Schonau is een van de meest omstreden punten
de opvatting dat een droom altijd de vervulling van een of meerdere onbewuste
wensen is . 7 Deze vraag heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het schisma tussen Freud enerzijds en zijn oorspronkelijke volgelingen Jung, Silberer en Adler
anderzijds . ij zagen de droom niet alleen als "Wunscherfullung", zij begrepen
hem niet causaal als "Resultante vorausgegangener psychischer Inhalte" (Jung z .j .,
99), maar vooral flnaal, waardoor de droom "einen ihm eigentumlichen Sinn and
weck im aktuellen psychischen Geschehen" krijgt (cf. Jung z.j ., 100) . War de
interpretatie van dromen betreft, heeft dit verschil in visie volgens Jung de volgende implicaties :
Die kausale Betrachtungsweise tendiert, ihrer Natur entsprechend, zur Eindeutigkeit,
d.h . zu festen Symbolbedeutungen . Die finale Betrachtungsweise dagegen sieht im
veranderten Traumbild den Ausdruck einer veranderten psychologischen Situation .
Sie kennt keine festen Symbolbedeutungen . Von ihrem Standpunkt aus Bind die
Traumbilder an sich wichtig, indem sie namlich in sich selber die Bedeutung tragen,
um derentwillen sie im Traum uberhaupt auftreten . (Jung z.j ., 106)
Erich Fromm gaat nog een stap verder en ontkent her metafysische aspect dat hij
bij Jung meent to zien :
Ich stimme mit ihm darin dberein, daB wir in unserem Schlaf oft weiser and
anstandiger sind als in unserem wachen Dasein . Jung erklart dieses Phanomen mit
der Annahme einer uns transzendierenden Offenbarungsquelle, wahrend ich glaube,
dal das, was wir im Schlaf denken, unser Denken ist . . . . (Fromm 1982, 15)
Beiden leggen het accent dus op het finale aspect van dromen - de heuristische
waarde van deze opvatting zal in de volgende analyse van dromen uit De avonden
worden onderzocht .
De bier voorgestelde aanpak probeert psychoanalytische a priori's to vermijden .
Omdat dromen in literatuur onderdeel uitmaken van een literair produkt, Iijkt
het me voor de interpretatie ervan vruchtbaarder dat de analyse allereerst op literair terrein zal plaatsvinden . Daarbij kan men van psychoanalytische zoeklichten
op die punten gebruik maken, waar het anders duister blijft . Met andere woorden : twee uitersten dienen in mijn ogen vermeden to worden . Enerzijds de opvatting dat den bepaalde vorm van psychoanalyse a priori het enige adequate analyse-instrument voor het onderzoek naar dromen in literaire teksten is - zoals ik bij
het artikel van Van weden uit 1975/76 heb laten zien . De tegenhanger van deze
psychoanalytische verabsolutering is de opvatting dat men voor de analyse van
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dromen in literatuur alleen literaire analysemodellen nodig heeft . Door de specifieke kenmerken van literaire dromen en daarmee samenhangende interpretatieproblemen to negeren worden dromen op hetzelfde vlak geplaatst als intertextuele
verwijzingen naar de Griekse mythologie. 8 Daardoor geeft de onderzoeker bij
voorbaat een heuristisch instrument uit handen dat wel degelijk vruchtbaar kan
blijken . Welk instrument dat is en welke problemen daarmee op to lossen zijn,
moet per geval worden bekeken . 9
3 De eerste droom in De avonden
Om to beginnen zal ik de heuristische waarde van her geschetste uitgangspunt
onderzoeken aan de hand van de eerste droom uit De avonden . De reden voor deze
keuze ligt hierin dat Van weden heeft gesteld dat een interpretatie van deze
droom die enige samenhang vertoont' onmogelijk zou zijn (cf. Van weden
1975/76, 363) .
Als uitgangspunt kies ik de 'man met de bolhoed' uit die droom, die in her
begin alleen door Frits wordt opgemerkt en dan doodvalt, waardoor Frits en de
anderen met een lijk zitten 'opgescheept', zoals Frits het formuleert . (cf. De avonden, 7v.) De droom vertoont overeenkomsten met de tiende droom, waarin twee
mannen Frits een pak brengen dat een dode bevat : ook dan zit Frits weer thuis
met een lijk . Daarbij wordt nog een interessant detail vermeld: het pak is 'ongeveer zo lang als hijzelf' (De avonden, 175), war erop zou kunnen wijzen dat hij zelf
de dode is . Deze gedachte wordt ondersteund door de derde en de negende droom
erbij to betrekken, waarin her element van de spiegel expliciet wordt genoemd :
Het dier zou hem doden, maar hij kreeg bij de aanblik van het oog, dat nu zo groot
was, dat hij er zich in kon spiegelen, een gevoel van voldoening : het was hem
onverschillig . (De avonden, 42v.)
Hij zat in een kano en peddelde op een groot, effen meer . De hemel was betrokken .
Wind was er niet, zodat de zwarte waterspiegel volkomen vlak was . (De avonden,
152v.)

Men zou dus kunnen stellen dat de dromen Frits een spiegel voorhouden .
Dezelfde functie die op her vlak van het bewuste bij Frits door echte spiegels zo
vaak wordt vervuld, vervult op her vlak van her onbewuste de droom . Frits kan
zichzelf bekijken, war vaak verrassende inzichten oplevert :
Na het tandenpoetsen lief hij zijn onderbroek zakken en bekeek, de scheerspiegel
tussen de benen houdend, zijn kruis en, met de vrije hand een dij opzij trekkend, de
aarsopening. "Erg onsmakelijk," mompelde hij . "Als je her op een foto zo van
onderen zag, zou je het niet geloven, dat het een stuk van een mens is . Ach, ach ." (De
avonden, 152)

Steeds weer gebruikt Frits spiegels om zichzelf scherp to
her verhaal schrijft hij iets in spiegelschrift en dat is : 'Frits'
spiegel verandert dus ook war erin to zien is : net als een
naam als gewone naam kan laten zien, zo kan de spiegel

observeren . Een keer in
(De avonden, 196) . Een
spiegel de zo geschreven
- van her onbewuste -
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Frits als dode voorstellen . Het spiegel-element zou ook kunnen verklaren, waarom Frits eerst als enige de man met de bolhoed in de droom ziet, want hij is uiteindelijk degene die in de spiegel van zijn onbewuste kijkt . De overeenkomsten
tussen de eerste en de tweede droom wijzen ook die kant uit :
Niemand lette op hem en hij werd door niemand begroet, maar Frits bekeek hem
scherp. (De avonden, 7)
"Een verrukkelijke zomer," zei een van de dames . "Dat is de vraag," antwoordde hij,
"her is zelfs niet geheel zeker, dat her zomer is . Kijk maar naar die beuk ." Hij wees op
een dikke beuk, die, terwijl de omringende bomen groen gebladerte droegen, in
bruine en gele herfsttinten stond. (De avonden, 25)
Frits merkt dus weer als enige of in ieder geval als eerste her rare verschijnsel op,
en in de hier geschetste context krijgen de 'stervende' beuk en de twee doden een
gemeenschappelijke betekenis, waarbij de elementen 'spiegelbeeld', Frits', en
'dood' met elkaar worden verbonden .
Aan de figuur van de man met de bolhoed kunnen nog een aantal andere betekenissen worden gekoppeld :
"Een gezellige gek, dat is prachtig . Ken je niet die man met een hoge hoed, die door
de binnenstad loopt?" "Nee," zei Viktor . . . . "Ik wist er niets van, dat die man gek
was . De kinderen pesten hem vaak . Ik kwam eens een keer door de Alkmaarsestraat
en daar gooiden ze hem met aardappelen . Ik kwam langs hem en hij zei : meneer, ik
ben een beroemd zanger, maar ze waarderen je pas, als je tussen zes planken ligt ." (De
avonden, 88v.)

Ook op de man met de bolhoed in de droom wordt pas gelet als hij dood is, en
her getal 'zes' keert terug in de zes dragers . Maar war betekent deze man voor Frits?
Onmiddellijk na dit verhaal vertelt Frits van een andere gek, die geloofde een
groot violist to zijn, wiens vrouw uit narigheid dood ging, waarop hij "volledig
gek" achterbleef. (De avonden, 89)
Er zijn in deze verhalen drie verschillende elementen to ontwaren die allemaal
bij Frits een belangrijke rol spelen :
a) ontbrekende waardering en daarmee samenhangend her gevoel van mislukking - vanwege zijn falen op school heeft ook Frits daar last van . Op her schoolfeest probeert hij to vermijden dat men hem naar zijn bezigheden vraagt en hij
stelt zichzelf voor als " De mislukte."' (cf. De avonden, 35vv.) Als hij later Viktor
her verhaal van zijn schooltijd vertelt, is hij bang hem to vervelen :
Als her je verveelt, moet je her zeggen . . . . Her interesseert je? . . . Ik hou je toch
niet op, wel?" (De avonden, 127)
b) eenzaamheid . Eenzaamheid is voor Frits een van de ergste dingen, zoals bijvoorbeeld wanneer men alleen buiten moet blijven staan als de vrienden de bioscoop inlopen (cf. De avonden, 168) . Nog erger is eenzaamheid in her licht van de
dood :
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Als een van de bestuurders van deze auto's een foot maakt," dacht hij, "en ik word
doodgereden, zal het bericht thuis verdriet brengen, groot misbaar . Gesteld, dat er
geen ouders zijn, dan zal het een treurige mededeling voor de familie zijn . Maar als er
ook Been familie is, wie zal het zich dan aantrekken? Wie?" Hij kreeg pijn in de borst
en voelde in zijn ogen tranen opkomen . Hij keek achterom. "Het achterlicht brandt,"
zei hij bij zichzelf. De schemering viel in . (De avonden, 27)
Interessant is dat Frits ook speelt met de angst om alleen achter to blijven . Hoewel
hij doodsbang is de trein to missen gaat hij vlak voor bet vertrek nog even naar de
wc :
Dan dacht ik: de trein gaat weg, hij gaat weg . Als ik nog twintig tellen blijf staan,
kom ik niet meer op tijd terug . Dan, tegelijk, verdriet hebben, dat je ouders in angst
wachten . Ik wilde terug, maar ik kon niet . Ik moest in de pisbak blijven staan, terwijl
ik allang klaar was . Nog tien tellen, nog vijf. (De avonden, 169)
Dezelfde verlammende uitwerking van angst vindt men ook in de droom : -1k kan
niets doen," dacht hij, "ik kan niets doen ."' (De avonden, 8)
c) de aantrekkingskracht van abnormaal gedrag, van gekte : 'een gezellige gek,
dat is prachtig' (De avonden, 88) correspondeert met een door Frits zelf geregisseerd scenario waarin hij gek wordt en dat hij met de woorden laat eindigen : En
dan fijn naar de inrichting .' (De avonden, 63) Men zou daarin een behoefte kunnen zien zich aan de alledaagse normen to onttrekken, maar er zit ook een verband
tussen de aantrekkingskracht van gekte en de angst voor eenzaamheid : in de door
Frits vertelde verhalen zijn die twee synoniem . Wellicht gaat her daarbij om dezelfde cirkel als bij bet naar de we gaan vlak voor her vertrek van de trein : Frits wordt
aangetrokken door hetgene waarvoor hij bang is .
Ook her volgende fragment verwijst naar de man met de bolhoed, en dan in
her bijzonder naar Frits' angst dat diens lijk van buiten gaaf is, 'maar van binnen
is her een dunne, gele brei' . (De avonden, 8)
"Voorwaarts," dacht Frits, "er doorheen ." "Maar dat is een heel interessante ziekte,"
zei hij . "De mensen, die daaraan doodgaan, zijn helemaal opgeblazen van het water .
Een en al sap. En als ze dood zijn, springt het weefsel stuk en loopt het er uit . Dat
moet een ontzettende stank zijn . Ik hoorde laatst, dat ze een Bode vrouw suikerziekte - die moesten ze van drie hoog de trap of dragen . Een nauwe trap. En de
kist was lek." (De avonden, 166)
Dit is een typisch voorbeeld van de verhalen die Frits en zijn vrienden elkaar
voortdurend over dood, ziekte en kaalhoofdigheid vertellen . Op die manier legt
de droom een verband met een van de zich steeds herhalende rituelen van Frits .
Behalve de onsmakelijke dode kan men in dat verband ook de kale' man noemen
en het radiotoestel dat door bet hele verhaal heen aan- en uitgeschakeld wordt,
want : 'Muziek, dat helpt .' (ci De avonden, 7) De verwijzing naar bet 'helpende'
karakter van muziek respectievelijk bet radiotoestel in de droom geeft daarbij een
mogelijke verklaring voor al deze rituelen : angst in bedwang houden . In de droom
gebeurt echter nog meer, waardoor juist deze functie van de rituelen tot onderwerp van de droom wordt :
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"Er is geen mens," dacht hij, "in het hele huis is niemand ; wat moet ik doen? Muziek,
dat helpt." Hij boog zich over de kist heen naar her radiotoestel . . . . (De avonden, 7)
Maar op dat moment beweegt de hand van de dode :
"Ik moet me niet bewegen," dacht hij, "anders gebeurt het ." De hand zakte langzaam
weer veer. (De avonden, 8)
Frits denkt door niet to bewegen de angst - of beret 'her' - in bedwang to kunnen
houden . Voorlopig helpt dat ook, want de hand zakt weer . Maar tegelijkertijd valt
aan de droom ook her statische karakter van de rituelen of to lezen : als leven'
alleen nog uit rituelen bestaat, leidt dat tot de reductie van leven' tot een pas op
de plaats, tot niet to mogen bewegen . Dan is, om met Frits to spreken, 'alles hetzelfde.' (De avonden, 161)
Aan her einde van her volgende droomfragment wordt precies dezelfde onmogelijkheid to bewegen of to handelen nog eens aangehaald : " Ik kan niets doen,"
dacht hij, "ik kan niets doen ."' (De avonden, 8) . Maar nu is het perspectief veranderd, want de hand van de dode nadert de hals van een van de dragers van de lijkkist: de droom laat Frits duidelijk zien dat Frits 'het' niet in bedwang kan houden
door zelf als her ware to verstenen, 'her' gebeurt ook als hij niet beweegt of
schreeuwt . Integendeel: door niet to schreeuwen, door zijn zelf opgelegde bewegingloosheid maakt Frits 'her' pas mogelijk.
Op dit punt zou men alle tot nu toe geschetste lijnen kunnen samenvoegen :
her onbewuste, de droom houdt Frits een spiegel voor, waarin hij als dode verschijnt . Dood, omdat hij zijn leven tot een aaneenschakeling van rituelen heeft
gemaakt. De droom laat zien dat de angst die Frits door herhalingen, door niet to
bewegen denkt de baas to kunnen zijn, op die manier niet to bedwingen is . Uit de
cirkel van aantrekkingskracht en angst kan Frits door de enscenering van rituelen
niet ontsnappen .
4 Een finale' interpretatie van de dromen in De avonden
Afsluitend zal ik aan de hand van enkele voorbeelden laten zien dat de interpretatie van de eerste droom als basis kan dienen voor een algemene interpretatie van
de dromen in De avonden.
Als men tegen de geschetste achtergrond naar de zevende droom (De avonden,
108v.) kijkt, dan treft men daar een aantal elementen aan die nu bekend voorkomen . Frits zit in een auto die alleen steeds harder kan gaan, waardoor hij niet in
staat is her verschrikkelijke to keren en her komt inderdaad tot een ongeluk . In de
volgende scene gaat de ongedeerde Frits bij twee op de weg liggende autobussen
kijken :
Toen hij dichterbij kwam, zag hij, dat onder een van de bussen mensen bekneld
lagen : hun darmen waren op verschillende plaatsen uit hun lichaam geperst . Hun
ogen puilden zo ver uit dat ze over hun gezicht hingen . Hij werd misselijk. (De

avonden, 109)

Op Frits' vraag of niemand deze mensen gaat helpen, zegt een chauffeur : Vindt
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u dat werkelijk nodig?' (ibid .) . De droom confronteert Frits met he 'niet-kunnenbewegen' en de dubbelzinnige vraag of Frits her nodig vindt daar verandering in
aan to brengen . Niemand luistert naar Frits, die de mensen onder de bus weg wil
halen. Wanneer hij na 'uren lang' redeneren eindelijk vijftien man bij elkaar heeft,
denkt hij : 'Nu heb ik geen kracht meet' . 'Hij kon zich nauwelijks bukken' 10 en de
vijftien anderen helpen de mensen onder de bus : 'Darmen en ogen trokken langzaam weer volledig in her lichaam' (ibid .) . De beperking van Frits' vermogen to
bewegen vertoont een zekere overeenkomst met zowel de situatie van de beknelden' onder de bus alsook met de verstarring uit de eerste droom . Frits moet wederom in een droom onder ogen zien dat hij 'niet(s) kan bewegen' en vast' zit . De
droom gaat echter nog verder en eindigt als volgt :
"Het is nu ook geen weer om op reis to gaan," zei de chauffeur in her blauwe pak .
(De avonden, 109)

Deze zin kan men in verband brengen met een verhaal dat in de roman enkele
bladzijden verder door Jaap wordt verteld . Daarin gaat her over Jaaps neven Dolf
en Ab, die bij hun jaarlijkse fietstochr naar de Ardennen nooit verder kwamen dan
Blaricum :
Als her slecht weer was, konden ze Diet weg en als her goed weer was ook niet, want
her kon slecht worden . (De avonden, 118)

De cirkel van angst waarin Frits gevangen zit en waardoor hij blijft steken in het
eindeloos herhalen van rituelen die de angst voor dood, ziekte en eenzaamheid
moeten bezweren, wordt hier in een notedop geformuleerd . Overgeheveld naar de
droom zou men kunnen stellen dat Frits zijn eigen levenssituatie wordt voorgehouden . Daarbij belichaamt de chauffeur als her ware de stem van her onbewuste : hij vraagt Frits of hij aan het 'vastzitten' iets wil veranderen . Tegelijkertijd staat
de chauffeur voor het inzicht dat her Frits zelf is die zijn leven tot passen op de
plaats reduceert, zoals de twee neefjes bij hun fietstocht .
De dromen komen steeds weer op hetzelfde veer : in iedere droom vindt men
elementen die ernaar verwijzen dat Frits 'geen enkele kant meet op kan' . o eindigt bijvoorbeeld in de vierde droom de achtervolging van Frits door een stoomwals, waarbij zijn voorsprong steeds kleiner wordt, aan her einde van een keldertrap (De avonden, 59) . In de negende droom zit Frits in een lekke kano die
helemaal vol water is gelopen en waarmee hij 'nauwelijks vooruit' komt terwijl een
vloedgolf ter hoogte van een huis nadert (De avonden, 153) . Het meest direkt
wordt de cirkel van angst waarin Frits zit opgesloten gesymboliseerd in de vijfde
droom. Daar springt Frits, op de vlucht voor winkeljuffrouwen, uiteindelijk op
een rijdende trein :
Hij wist naar binnen to klimmen en ging in een lege coupe zitten . De trein ging in
een cirkel rijden en kreeg een angstwekkende vaart . (De avonden, 74)
In de droom komt Frits dus bijna letterlijk terecht in een cirkel van angst : her spiegelbeeld van zijn eigen leven wordt hem in de roman met veel nadruk voorgehouden . Als men de weg terug aflegt dan ligt aan de verwikkelingen en de vlucht

I7N

17 6

R . GRUTTEMEIER

in de droom de behoefte van Frits om to wateren' ten grondslag. (De avonden,
73w.) Die behoefte moet hij echter onderdrukken omdat in her warenhuis waar
hij zich bevindt nergens een we to ontdekken valt.
Hetzelfde motief komt elders in de roman terug wanneer Frits op bezoek is bij
Maurits:
"Kan ik ergens pissen?" vroeg Frits . "Niet zo hard," zei Maurits, "nee, je kan de gang
niet uit . Dat maakt to veel lawaai ." (De avonden, 105)
Vervolgens prikkelt Frits tijdens de geritualiseerde zitting' met zijn vragen de
sadistische fantasie van Maurits en vraagt zich of hoe ver hij daarbij kan gaan :
Maurits sprong op, kwarn vlak voor Frits staan en boog zich een ogenblik over hem
heen . "Inderdaad," dacht deze, "ik ben to ver gegaan ." Hij verroerde zich niet . "Toen
ik een jaar of drie was," zei hij bij zichzelf, "toen deed ik mijn handen voor mijn
gezicht als ik bang was en dan riep ik: ik ben er niet. Dat vertelt mijn moeder
tenminste altijd . Ik moet blijven zitten . Me niet vreesachtig tonen ." (De avonden,
107)

Het verband dat men via het niet kunnen 'wateren' tussen de vijfde droom en deze
passage kan leggen, wordt versterkt door een aantal elementen die ook in de dromen steeds weer terugkomen : her geritualiseerde verstarren in bewegingloosheid
uit angst en her geritualiseerde opzoeken van angst. De analyse van de dromen in
De avonden leidt tot de conclusie dat Reve in zijn roman een complex web spint
tussen droom en werkelijkheid .I I De dromen in De avonden zijn als literaire dromen geconstrueerd, wat niet alleen uit hun structurele integratie in de roman
blijkt, maar bijvoorbeeld ook uit de genre-allusies die Reve in de dromen heeft
verwerkt . o is her springen op een rijdende trein in de vijfde droom (zie boven)
schatplichtig aan de film . Daarnaast zou men nog het sprookje en de egyptische
mythologie als 'literaire' elementen van de dromen kunnen noemen, waarnaar
wordt verwezen door respectievelijk in de derde droom de witte zwaan en de witte
kroonblaadjes die boven de rivier tot een sneeuwstorm worden (De avonden, 42v.)
en in de laatste droom door de man met de vossekop (De avonden, 186 et passim) .
De (literaire) droombeelden hebben daarbij echter ook een specifieke functie
op psychologisch vlak : zij houden Frits een spiegel voor . Daarin kan hij niet alleen
zijn opgeslotenheid in een cirkel van angst herkennen, maar ook de mate waarmee hij de cirkel van angst zelf door rituelen in stand houdt .
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Noten
1
2

3

In dezelfde zin lieten zich ook uit Piet A . Neeteson (1989 1948 , 162) en
WL .M.E . van Leeuwen (1989 1947 , 56) .
Een volgens de samensteller 'herziene en bekorte versie van her artikel' vindt
men in Raat (1989, 312-330) - mij lijkt bet echter voor discussie vatbaar of
her daarbij om een 'versie' gaat danwel om een artikel met een volkomen
andere strekking . In mijn betoog baseer ik mij op het 'uitgebreide', oorspronkelijke artikel .
Mogelijk bedoelt Van weden in zijn artikel uit 1989 hetzelfde wanneer hij
beweert dat we het idee moeten 'laten varen dat de interpretatie van dromen
in romans een eigen, aan de psychologie ontleende, methode zou vereisen'
(Van weden 1989, 313) . Deze eenzijdige opvatting past echter niet bij de
rest van zijn artikel, dat immers een analyse op basis van Freuds
Traumdeutung is . Bovendien is deze zinsnede ook in tegenspraak met Van
wedens eerste artikel, waaraan een uiteenzetting van de gekozen psychoanalytische methode voorafgaat, in dat geval die van Bellemin-Noel . In datzelfde artikel wordt het 'onbewuste van de auteur' als verantwoordelijk'
beschouwd voor de dromen in de roman, waarbij het oeuvre als interpretatiekontekst ter vervanging van de associaties kan dienen . In 1989 kan men
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daarentegen lezen dat de literaire droom uit de verbeelding van een auteur'
voortkomt . Terwijl Van weden in 1975/76 de psychoanalytische dimensie
van de dromen in De avonden verabsoluteert, vervalt hij in 1989, althans in
zijn 'herschreven' inleidende opmerkingen, in het tegenovergestelde
extreem .
4 Gerard Reve : De avonden, Amsterdam, 1977, 27ste druk, p . 57 . In het volgende geciteerd volgens het schema: (De avonden, 57) .
5 Een gedegen overzicht van de stand van zaken binnen de psychoanalytische
literatuurwetenschap biedt Schonau (1991) .
6 Daarbij valt to denken aan onder andere Irigaray (1974) ; voor een eerste
orientatie zie Brugmann (1983) .
7 Voor een overzicht van deze discussie in het bijzonder en de problemen en
mogelijkheden van de analyse van literaire dromen zie Schonau (1983) .
8 De aangehaalde inleidende opmerkingen van Van wedens artikel uit 1989
zou men als een vorm van literaire verabsolutering van de dromen kunnen
zien - vergelijk noot 3 . Een ander voorbeeld van deze opvatting is het proefschrift van Cees de Boer (1995) . Hij behandelt Freud als "intertekst" voor
de collageromans van Max Ernst (cf. De Boer 1995, 103-121 et passim),
waarbij echter de scheidslijn tussen Freud als intertekst' en Freud als
analyse-instrument' niet altijd duidelijk is (cf. pp . 39, 40, 55, 89v., 1 16v.) .
9 Als sommige literaire dromen zich lenen voor een overtuigende Freudiaanse
interpretatie (cf. Freud 1973 1906 ) dan mag men niet bij voorbaat aannemen dat dat ook bij de dromen in De avonden het geval is. Voorbeelden voor
op Freud geinspireerde analyses van dromen in De avonden vindt men in het
hoofdstuk over de dromen in de monografie van E .Kummer en H .Verhaar
(1978, 78 ex.) . Een ander voorbeeld is de interpretatie van de eerste droom
uit De avonden door Hans van Straten (1987, 186-188) . Ook deze twee
benaderingen komen in mijn ogen neer op staaltjes van Freudiaans "rebuswerk", in het bijzonder die van Van Straten . Hij 'vertaalt' de eerste droom
als uitvloeisel van Reves eigen therapie en diens verzet tegen "homoseksuele
en sadistische neigingen" .
10 Dit element van zich nauwelijks kunnen bukken' komt terug in de reeds
vermelde passage uit de tiende droom, waar Frits thuis een pak krijgt
bezorgd met daarin een dode, die net zo tang is "als hijzelf" : "Hij wilde het
pak op de grond leggen, maar kon zijn rug niet buigen ." (De avonden, 176)
11 Om nog een ander voorbeeld van de tekstuele verwevenheid tussen droom
en werkelijkheid to geven : de dreigende dood door verdrinken in de negende droom en de eenzaamheid van Frits op het zwarte watervlak (De avonden,
152v.) kan worden gerelateerd aan bet gesprek over alleen zwemmen in zee
(De avonden, 168), waarbij het om het volgens Frits 'gruwelijke' en 'vreselijke' van 'verzuipen' gaat en waarbij ook het volkomen alleen-zijn steeds weer
opduikt . Jaap brengt als troost naar voren dat je vanzelf weer aanspoelt, 'het
is een kwestie van geduld' (ibid .) . Op deze manier vormt bet gesprek een
schakel tussen de negende en de tiende droom, waarin Frits het pak met de
dode, 'ongeveer zo tang als hijzelf', overhandigd krijgt met deze woorden:
" We brengen het u, .. . hij is gevonden ."' (De avonden, 175)

zig zelven moedwillig to vermoorden, uit liefde tot her Vaderland, of
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' De lotgevallen van een vaderlandslievende
zelfmoordenaar
Cato Uticensis in de achttiende eeuw'
Anna de Haas
Het wordt, schreef Jan Pook omstreeks 1707, 'voor een onwrikbare Grond-regel in
de Tooneel-dichtkunde gehouden . . . , dat men altyd beoogen moet, her Kwade to
straffen, en her Goede to beloonen' .2 Aldus formuleerde hij war misschien wel de
belangrijkste achttiende-eeuwse toneelwet was : die van de poetische gerechtigheid. In allerlei bewoordingen is deze wet terug to vinden in voorredes, lofdichten
en opdrachten bij treur- en blijspelen, kluchten en wat dies meer zij . Poetische
gerechtigheid was her fundament van de voorbeeldfunctie die men her toneel toeschreef: het publiek liefde voor de deugd en afkeer van de ondeugd inboezemen .
Als gevolg van deze wet delfden talloze toneelbooswichten uiteindelijk het
onderspit, war in treurspelen vaak inhield dat zij er her leven bij inschoten . Dat
laatste gebeurde meestal op gewelddadige wijze : door moord, doodslag, executie
of zelfmoord . De onvrijwillige dood blijft in dit bestek buiten beschouwing . Over
de zelfmoord een enkel woord .
Onder de toneelzelfmoordenaars, grotendeels booswichten, bevindt zich een
enkel deugdzaam personage . In het didactische perspectief van straf en beloning
moet de zelfmoord van een booswicht opgevat worden als een rechtvaardige straf.3
Anders ligt dat bij de zelfmoord van een deugdzaam mens . Die pleegt zelfmoord,
zo willen de verhalen, omwille van vrienden, familie of vaderland . o'n dood is
niet een eigenhandig uitgevoerde straf, maar een nobele daad van zelfopoffering
voor een meer dan individueel belang . Voorbeelden van dergelijke opofferingsgezindheid hood vooral de geschiedenis der Romeinen, voor wie her immers niet
alleen geoorloofd, maar iets loflyks, eene blyk van de grootste edelmoedigheid en
deugd was
om niet in de handen der vyanden to vallen' .4 De gedachte was dat ook wij, christenen, ons konden spiegelen aan zo'n heidense held, al pleegde hij een onchristelijke daad. De motieven voor die daad waren immers edelmoedig .
elfmoord als rechtvaardige straf of zelfmoord als nobele daad hadden aldus
beide bestaansrecht . Dit verklaart deels waarom de toneelzelfmoord aanvankelijk
geen tegenstand opriep, althans niet in niet-theologische kringen .5 Maar ook de
invloed van het Frans-classicistische toneel zal bijgedragen hebben aan deze tolerantie van een onchristelijke daad op her christelijk toneel .6 Een van de weinige
toneeldichters die zich in de eerste heeft van de achttiende eeuw tegen de toneelzelfmoord in her algemeen verklaart, is Cornelis Hoofman, die spreekt van een
'buitenspoorigheid, daar onze Godsdienst een afschrik van heeft' en die 'tegen her
betrouwen op God stryd' .7
In de loop van de achttiende eeuw komt er een discussie over de toneelzelfmoord op gang. Dat in deze discussie de aandacht voornamelijk uitgaat naar de
edelmoedige zelfmoord hoeft niet to verbazen . Waar de zelfmoord als straf bedoeld
was om de toeschouwer of to schrikken van daden met dergelijke consequenties,
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was de nobele held bedoeld als deugdvoorbeeld en diens zelfmoord zou dus strikt
genomen, als alle andere nobele daden, navolgenswaardig zijn .
Cato de onkreukbare
Een van de in Nederlandse ogen edelmoedige zelfmoordenaars was Marcus
Porcius Cato ofwel Cato van Utica . Cato was een Romeins senator en overtuigd
republikein uit de eerste eeuw voor Christus . Hij stond bekend om zijn onomkoopbaarheid en keerde zich tegen de politieke ambities van Julius Caesar . Toen
zijn verzet vergeefs bleek, besloot hij to sterven, liever dan de Romeinse libera res
publica ten onder to zien gaan (volgens sommigen, volgens anderen om niet in
harden van de vijand to vallen) . 8 Plutarchus verhaalt dat Cato vlak voor zijn dood
Plato's Phaedo, over de onsterfelijkheid van de ziel, las . Daar komt een passage
over zelfmoord in voor, waarin gezegd wordt, dat de mens de hem door de goden
toegewezen post (het leven) niet mag verlaten, zomin als een soldaat zijn post mag
verlaten . 9 Cato zelf was echter een aanhanger van de Stoa, de filosofische leer die
onder bepaalde omstandigheden zelfmoord toestaat .
Van Cato als toneelheld bestaan er, voorzover mij bekend, geen zeventiendeeeuwse Nederlandse voorbeelden . Wel trad hij bij gelegenheid in gedichten op als
symbool van de goede bestuurder', waarbij de nadruk viel op zijn onkreukbaarheid . 10 Niet zonder betekenis is echter dat, met name na de Vrede van Munster
(1648), de context waarin hij als zodanig verschijnt, die van 'de vrijheid' is ."
Wellicht was bet die associatie met onze in de Tachtigjarige Oorlog bevochten
vrijheid, die Cato de mogelijkheid bood uit to groeien tot de vrijheids- en vaderlandslievende held die velen in de achttiende eeuw in hem zagen . In Nederlands
perspectief zijn dan vrijheid en vaderland onverbrekelijk met elkaar verbonden en
is elke inspanning voor de vrijheid een uiting van liefde voor her vaderland . 12 Of
zoals Cornelis van Hoogeveen her formuleerde, met Cato als lichtend voorbeeld :
Maer wie moet niet de deugd en vrijheidliefde prijzen
Van eenen Cato, diet eenhoofdige Gezag,
(Wijl hem 's Lands heil en nut op 't sterkst aen't harte lag :)
En alle dwing'landij met kracht zocht of to weren?
Och, mogt elk Batavier then pligt van Cato leren,
En, in her hevigst woen van buitenlandsch geweld,
Heidhaftig voor 't belang der Vrijheid gaen to veld!
Dit oogmerk heeft de Kunst vooral in dees Tooneelen,
Dus leert ge, 6 Landgenoot! uw pligten, onder't spelen . 13
De Cato's van Addison en Deschamps
Over Cato verschenen in Nederland aan her begin van de achttiende eeuw twee
treurspelen, beide vertalingen . Het eerste, uit 1715, was Cato, of de ondergang der
Roomsche vryheid, een treurspel van Hermanus Angelkot de jonge, 14 naar Cato
(1713) van Joseph Addison . Vijf jaar later gaf Pieter Langendijk Julius Cezar, en
Kato uit, naar Caton d'Utique (1715) van F .M .C . Deschamps . Vooral her eerste
stuk genoot bij ons in de eerste helft van de achttiende eeuw een zekere populariteit: her werd na zijn verschijnen decennia lang vrijwel jaarlijks opgevoerd . Her is
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ook deze Cato die een voorname rol speelt in de discussie die zich ontspint over
de vraag of een zelfmoordenaar als Cato wel de deugdheld is, die de treurspeldichters van hem maakten .
Beide stukken lezend is bet nu, bijna drie eeuwen later, moeilijk voor to stellen
dat deze Cato's gezien werden als modelvoorbeelden van vrijheids- en vaderlandsliefde . In Addisons Cato worden de titelheld deze deugden in alle toonaarden toegeschreven door zijn kinderen (Marcus, Portius en Marcia) en zijn aanhangers
Quba, Lucius), maar zijn feitelijk gedrag is nogal passief veel woorden, weinig
daden . Wanneer bijvoorbeeld Marcus tegenover de verrader Syphax en diens mannen komt to staan, gaat Cato hem niet zelf bijstaan, maar stuurt hij Portius om to
zien of 'zich uw broeder als een braaf Romein betoon" (IV, 8) . Marcus blijkt
gesneuveld to zijn in het treffen met Syphax . Cato's rouwklacht bij Marcus' lijk is
daarom (en ook in het licht van zijn latere zelfmoord) niet erg overtuigend (IV,
12) :
Hoe heerlyk is de dood als by door heldendeugd
Met roem verkreegen word! . . .1
Hoe jammer is't dat wy maar eenmaal kunnen sterven
Ten dienst van 't Vaderland .
Aan het eind van het stuk adviseert hij anderen war hij zelf weigert to doen: to
vluchten . Nota bene op bet moment dat hij stervende is, vraagt hij of alien een
goed heenkomen hebben gevonden : Of ben ik ook in staat om hen nog hulp to
geeven?/ Laat my, zo lang ik leef, toch voor myn vrienden leeven' (V, 10) . Hij is
dus zelf niet gaan kijken of alles in orde was en deze wens is eigenlijk betekenisloos, want hij heeft nauwelijks meet to leven en hij weet dat .
De indruk die Cato maakt is er een van defaltisme en levensmoeheid . Waar de
anderen Ceasar willen bevechten danwel vrede met hem sluiten (in de vergadering
van raaden' in her tweede bedrijf), wil Cato tijd rekken,
. . . op dat men daardoor winn'
Een dag, zo dierbaar, eer we ons laaten overheeren .
Wie moet een uur, een dag van Vryheid, niet waardeeren
Voor duizend Eeuwen van een lichte slaaverny.
Op de ontdekking van verraad in eigen gelederen stelt hij wel een voorbeeld door
enkele verraders (niet eens de echte aanstokers) to laten executeren (III, 3), maar
uiteindelijk bekent hij : 'Her dagligt, Lucius, zal my eerlang verveelen,/ Ik ben de
waereld moe: ze is snood in allen deelen' (IV, 7) .
Her vijfde bedrijf opent met Cato die Phaedo zit to lezen . Hij delibereert . Hij
besluit zelfmoord to plegen . De twijfel slaat toe aan het slot van het stuk. Te laat.
ich afvragend of hij we1 juist gehandeld heeft in de ogen der goden, sterft hij .
Lucius spreekt in zijn slotclaus (V, 10) de hoopvolle verwachting uit dat 'dit agtbaar Lyk' de achterblijvenden 'voor de gramschap dekken zal / Van Caesar' . Hoe,
is niet duidelijk. Waarschuwend heft hij de vinger : 'Dit zy 't oneenig en 't oproerig yolk tot leer,/ In stad of staatsbewind, zo wel voor kleine, als grooten', want zie
eens, in war elend ons twedragt heeft gestooten' . Deze boodschap had (of kreeg)
in her Engeland van toen een actuele lading : zij werd opgevat als een verwijzing
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naar de felle machtsstrijd die in die jaren regering en hof teisterde .
In Deschamps' Julius Cezar, en Kato laat Cato zich vooral van zijn republikeinse kant zien . o wijst hij een aanbod van Caesar om her burgemeesterschap van
Rome met hem to delen, van de hand omdat die functie alleen 'een gift van 't yolk
is en den Raad' kan zijn, niet van Caesar (III, 3) . ijn afkeer van alleenheersers en
koningen steekt hij niet onder stoelen of banken . Wanneer hij er achter komt dat
de koningin der Parthen, Arsene, aan wier hof hij vertoeft, eigenlijk zijn dochter
Porcia is, roept hij uit : Ben ik de vader van een koninginne? 6 smaad!/ Ik, die de
koningen en dwingelanden haat' (I, 4 ; op deze smaad komt hij in IV, 1 nog twee
keer terug) . ijn republikeinse inborst wordt nog eens extra gekrenkt, wanneer
Porcia hem vertelt dat ze met Caesar wil trouwen : ze beminnen elkaar . Hoe kan
zijn dochter zo'n man liefhebben? 'Moet ik nog weeten, dat haar zulk een vlam
regeert?/ Dat ze in haar ziel her beeld van dien tiran zou drukken?' (IV, 2) .
Deschamps' Cato is een onverzettelijk man . Al zijn doen en laten wordt
bepaald door zijn overtuiging dat een braaf Romein, door't recht, de dwinglandy/
Der vorsten temmen moet' (I, 4) . Hij eist daarom van Porcia dat ze haar liefde
voor Caesar opgeeft : 'Toon ieder, dat gy zyt uit Katoos stam gedaald,/ Die op de
liefde, en op den hoogmoed, zegepraalt' . Hij is onvermurwbaar, wanneer ze hem
tot andere gedachten probeert to brengen : 'Ach! wader! vader! . . . / Kunt gy geen
braaf Romein, en mensch met eenen, wezen?' (IV, 2) . Even onvermurwbaar toont
hij zich onder Caesars pogingen hem tot vrede over to halen . Geen woord gelooft
hij van diens beloften : 'Tirannen kunnen ligt een ydele uitvlucht vinden :/ Maar
altyd strydt hun woord met 't geen zy onderwinden' (III, 3) .
Cato's Bind ziet er bij Deschamps heel anders uit dan bij Addison .
Moegestreden in her gevecht tegen de verrader Farnaces, moeten Cato en zijn
mannen her ook nog opnemen tegen Caesars leger . Wanneer Cato zich 'onophoudelyk van's vyands yolk omringt' ziet, weet hij dat een nederlaag onvermijdelijk is en doorsteekt hij zich (V, 5) :
Laat ons de glorie nu beneemen aan dien snooden,
Dien dwingland, dat by my beschermd heeft of doen dooden!
'k Heb alles tot den dienst der Vryheid aangewend .
Laat ons omzichtig zyn, tot aan ons levensend .
Stervend wordt hij door zijn lijfwacht bij Porcia gebracht, die met hem de dood
wil kiezen . Hij spoort haar echter aan de fakkel over to nemen (V, 6) :
Dat Rome, zo her u ziet aan een held verbinden,
In uwen bruidegom mag zyn verlosser vinden .
Dat ik in u herleef. Dat myn gerechten haat,
Die u beziele, den tiran to duchten staat .
Deze woorden hebben eigenlijk de functie van een voorspelling, want de historische Porcia trouwde met Brutus, die twee jaar later Caesar zou vermoorden .
Op de bres voor vrijheid en vaderland
In het gedicht waarmee hij zijn treurspel opdraagt aan de Amsterdamse burge-
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meester Nicolaas Witsen, beschrijft Angelkot Cato weliswaar niet uitdrukkelijk als
positieve held, maar door to verwijzen naar Witsens bijdrage aan 'Hollands
Vryheid' legt hij indirect een verband tussen onze vrijheid en Cato . 15

Titelgravure bij Pieter Langendijk, Julius Cezar, en Kato (1720). De gravure bevat
echter twee elementen die doen vermoeden dat zij wellicht bij Angelkots Cato (1715)
hoort. Ten eerste de titel linksboven, ten tweede de stoel waar Cato in zit . In Angelkots
treurspel wordt Cato namelijk (in V,10) stervende 'in een armstoel op het Tooneel
gebracht' (Eigen ex . ; foto: Iman Heystek.)
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Op zijn beurt lijkt Langendijk, in zijn opdracht bij Julius Cezar, en Kato, war
dubbelhartig. Enerzijds beschrijft hij Cato als een held die 'Het vaderland aan
zyne deugd verbond' en 'yv'rig voor de vryheid heeft gestreen ;/ De vryheid, die
nog leefde toen by leefde', aan de andere kant zegt hij ook dat Cato, door zelfmoord to plegen, Rome liet ten prooij der dwinglandye' . Maar, voorspelt
Langendijk, gerechtigheid zal geschieden, Brutus zal Caesar vermoorden 'Ter
wraake van 't gestorte burgerbloed', weliswaar pas twee jaar later en niet in her
stuk zelf, maar toch . . . : Des Hemels straf wordt somtyds traag bevonden/ Maar
treedt in 't eind tirannen in 't gemoed' . 16 Met deze rechtvaardiging ontslaat
Langendijk zich van de eventuele plicht een oordeel uit to spreken over her feit dat
Cato door zelfmoord to plegen Rome aan zijn lot overliet .
Govert van Mater, in zijn lofdicht op Langendijks vertaling, 17 ziet Cato echter
onomwonden als martelaar voor de vrijheid :
Komt vryheid minnaars ziet den braaven Kato sterven,
Die liever 't leven dan de vryheid wilde derven,
Die by tot in zyn dood zo kloek heeft voorgestaan .
Hij meent dat Cato de dood verkoos boven een leven in slavernij (onderdanigheid) . Deze interpretatie stelt hem in staat een vergelijking to trekken met onze
eigen vrijheidsstrijd, de Tachtigjarige Oorlog :
o Vaderlanders! denkt aan 't dierbaar heldenbloed
't Geen uitgestort is voor de vryheid, zo vol moed,
Door Katoos zonder tal .
De op zijn minst merkwaardige conclusie die uit deze regels is to trekken, namelijk dat in de Tachtigjarige Oorlog tallozen zelfmoord gepleegd zouden hebben ten
behoeve van ons vaderland, ziet Van Mater gemakshalve over her hoofd . Voor hem
is Cato een held, uit wiens 'noodlot zelfs den Batavier kan leeren,/ Hoe hoog, hoe
dierbaar by de vryheid moet waardeeren', die 'naast den Godsdienst . . . / De sterkste grondzuil is van 't lieve vaderland' .
Overigens stroken Langendijks en Van Maters visies op Cato niet erg met die
van de oorspronkelijke auteur, Deschamps . Langendijk nam diens Preface' integraal en zonder commentaar in zijn voorrede op . Deschamps meende dat Cato,
' g ebooren in een hoogmoedig Gemeenebest, . . . den haat tot de alleenheersching met de liefde tot de vryheid to gelyk ingezogen' had . Vandaar zijn verzet
tegen Caesar. Maar Deschamps meende ook dat 'indien by onder een opperhoofdige regeering gebooren waare', Cato wellicht eenzelfde 'achting voor de onderwerping' gehad zou hebben . ijn conclusie is nogal onverwacht : 'her voorbeeld
van Kato, die zich opoffert voor de onafhanklykheid, behoort ons aan to moedigen om 't leven tot dienst en bescherming van onze Koningen to besteeden' . 18 En
dat terwijl Cato in her stuk zelf zich buitengewoon anti-monarchistisch uitlaat!
De parallellen die Angelkot, Langendijk en Van Mater trekken, maken van
Cato een symbool van vrijheid en daarmee van onze eigen vrijheidsstrijd . Her is
die associatie, die her hart van her Nederlands publiek sneller moet doen kloppen
en doen beseffen wat het heeft : een eigen vrije republiek . Of zoals een andere
treurspeldichter, Roeland van Leuve, her zei : elk weet ook hoe veel een Vrye-Volks
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Regering, van een Vorstelyke of een Opperhoofdelyke Magt verschild, en hoe
waardig een algemeene Vryheit de Burgeren to waardeeren hebben' . 19
o vormen aanvankelijk vrijheid en vaderland de sleutelwoorden in het oordeel
over Cato . In Cato's Rome was zijn daad een eervolle daad, die wij dus ook als
zodanig konden of moesten opvatten . Dar zijn daad in strijd was met her christelijk geloof was vooralsnog ondergeschikt aan her denkbeeld dat her nobel was to
sterven voor vrijheid en vaderland.20
Het zaad van de twijfel
In De Hollandsche spectator van Justus van Effen verschijnt in 1733 een brief over
de Theatrale elfsmoord' . De auteur, die zich John Philodemus noemt, heeft bet
niet over de vraag of zelfmoord op bet toneel vertoond mag worden, maar over de
vraag of de toneelzelfmoord op zich to billijken is . elfmoord, zegt hij, mag bij de
heidenen als een loffelijke daad gegolden hebben, 'maar de Christelyke
Godsdienst verbied ons, geweldige handen aan ons zelven to leggen' . Wij christenen moeten ons onderwerpen aan de 'alwyze Voorzienigheid' : het uur van onze
dood is alleen God bekend en wij mogen daar niet aan tornen . 21
Philodemus bestrijdt vervolgens de stoische opvatting, dat men zelfmoord mag
plegen ten behoeve van her vaderland, danwel om niet in handen van de vijand to
vallen en dat zo'n zelfmoord eervol zou zijn: De edelmoedigheid . . . by de
Heidenen zo hoog geroemt is in dit stuk lafhertigheid en wanhoop . War kan lafhertiger weezen, dan, in plaats van to stryden tot de laatste droppel bloeds, zig zelven uit vrees voor erger, van 't leven to berooven en alzoo de vlugt to neemen' . Dus
'wat kan 'er ongerymder zyn, dan de zelfsmoord, opentlyk op her Tooneel, als een
blyk van edelmoedigheid to vertoonen?'22 Hoogstens, zegt hij, kun je eventueel
doen war Addison had gedaan en Cato verbeelden 'als twyffelende, na dat by zig
gestooken had, of by wel gedaan had, of by niet to haastig geweest was, en alzoo
tegen de Goden gezondigt had . Op dusdanige wyze kan men de elfsmoord ook
zonder aanstoot voorstellen, dewyl zulks aan de Toehoorders gelegentheid genoeg
geeft, om dat stuk kortelyk to bedenken, en de strydigheid tegen de Christelyke
edeleere in dezelve to bespeuren' . 23 Deze concessie lijkt meer, om zo to zeggen,
een doekje voor her bloeden, want her kwaad is geschied : Cato's beeld is bezoedeld, zijn daad is die van een lafaard en een heiden en zijn twijfel dient slechts om
bet christelijke publiek daarop attent to maken .
In zijn antwoord aan Philodemus betoogt Van Effen dat de zelfmoord van een
booswicht onmogelijk als navolgenswaardig opgevat kan worden, omdat die booswicht in feite de wraak des Hemels uitvoert' . Een edelmoedige zelfmoord door
een christen zou her publiek inderdaad op verkeerde gedachten kunnen brengen,
maar bij zo'n zelfmoord door een heiden weet de (christelijke) toeschouwer maar
al to goed dat her om een dwaling gaat . Van Effen ziet daarom geen reden zelfmoorden van booswichten en heidenen van her toneel to bannen . 24
Her besef dat Cato's daad niet zonder meer als moreel goed opgevat kan worden
en verdediging behoeft, vinden we in 1738 in het blad De algemeene . . schatkamer, in een vertoog Over de dood van Cato; en her boek dat by las voor by zig
zelfs om 't leeven bragt' . 25 Het oordeel van de anonieme vertoogschrijver over
Cato zelf is ondubbelzinnig. Hij beschrijft hem nadrukkelijk As een man die stierf
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'als een offerhande voor de vryheid van Rome' en een 'Patriot"' en Addisons treurspel als een stuk dat in staat was 'traanen, uit de oogen van de beminnelyke kunne
to trekken, dewyl zy een oud Man, voor de vryheid van zyn Vaderland zien sterven' .27
Cato, aldus deze schrijver, was een stoIcijn met een grote belangstelling voor
Plato, wat niet betekende dat hij her ook eens was met diens filosofie . Als stoicijn
kon hij bijvoorbeeld niet instemmen met Plato's verbod op zelfmoord . Cato's lectuur van Phaedo had dus niets to maken met zijn twijfel . Die twijfel had Addison
erin gebracht als waarschuwing, 'als een bewaar-middel en teegen-gift, teegens het
navolgen van deeze daad ; op dat het niet zou schynen dat by de zelf moord aanmoedigde' .28
Her 'byzonder gevoelen' van de vertoogschrijver is dat, niet teegenstaande alle
de cierelyke lofreedenen, die de Poeeten en Reedenaars, over de dood van Cato,
gemaakt hebben', Cato zelfmoord pleegde uit 'perzoneele haat, en afkeer teegen
Caesar' . ijn erkenning dat Cato gedreven werd door persoonlijke motieven plus
een zekere eergierigheid', weerhoudt de schrijver er niet van nogal pardoes to stellen dat Cato handelde uit 'liefde tot zyn Vaderland' .29 Eigenlijk was her een politieke zet: uit een dode Cato zou Caesar minder politieke munt kunnen slaan dan
uit een levende Cato in gevangenschap . Ten slotte rechtvaardigt de Schatkamerschrijver de zelfmoord door, net als Langendijk, to verwijzen naar de toekomst, de
gerechtigheid after the fact' . Cato's dood, zegt hij, greep her yolk, dat hem vereerde, zo aan dat diens zelfmoord niet alleen een vlek op Caesars overwinningsblazoen was,30 maar ook de kiem was van her latere verzet tegen Caesar, dat uitmondde in zijn vermoording door Brutus .
Terwijl de motieven voor de edelmoedige zelfmoord worden herleid tot lafheid,
eerzucht en persoonlijke gevoelens, lijkt men echter nog niet bereid Cato als
deugdheld op to geven . ijn zelfmoord blijft edelmoedig, zij her onder bepaalde
voorwaarden : men moet beseffen dat hij een heiden was en men moet zijn twijfel
ter harte nemen . Toch was het onvermijdelijk dat de aanval op die argumenten
waarmee her bestaan van edelmoedige zelfmoord bepleit werd, gevolgen voor
Cato zou hebben . Afwijzing van die argumenten betekende dat men op zoek
moest naar andere . De Schatkamer-schrijver had al een poging gedaan door Cato's
zelfmoord als een politieke daad of to schilderen .
Vlucht uit het strijdperk
Twintig jaar na het vertoog in de Algemeene schatkamer, in 1759, komt Cato's zelfmoord weer ter sprake, ditmaal in De philanthrope. Daarin bespreekt een zekere
TS.31 het vaderlandslievende gehalte van enkele Romeinse treurspelhelden, onder
wie Cato : De Treurspeldichters .. . hebben, om de liefde tot her Vaderland in ons
gemoed in to drukken, voorwerpen verkoozen, die mogelyk meerder zucht tot
ydele glorie, dan liefde tot het Vaderland gehad hebben . Cato wordt denkelyk met
geen ander inzicht ten toneele gevoerd, dan om zyne voetstappen, zo de nood eens
aan den man kwam, to betreeden' .32 Daar kan T .S . zich niet in vinden, zoals al uit
zijn ironische toon blijkt. Cato deed wat hij deed omdat hij wist dat hij zou verliezen en wanhopig was, 'laatende her Vaderland her Vaderland, en de vryheid ten
prooi van Caesar'. 33 Maar anders dan Langendijk en de anonieme Schatkamerschrijver ziet TS . geen rechtvaardiging achteraf van Cato's daad .
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Her gaat niet aan, aldus T .S ., Cato voor to stellen 'naar her onberedeneerd
denkbeeld, dat wy van Romeinsche helden ons voorstellen, als lieden, die van een
andere gemoedsgesteldheid waren dan wy zyn', want dat waxen ze niet. Net als u
en ik zou een Romein er de voorkeur aan gegeven hebben 'lange jaaren met zyne
goede vrienden to leeven, dan met of voor hun to sterven' . 34 Cato was een mens
met zwakheden en zijn daad was 'eerder her gevolg van hardnekkige koppigheid
dan van zuivre liefde voor de vryheid', want in dat laatste geval had Cato moeten
strijden tot her bittere einde. De conclusie van T .S . is onverbiddelijk : de vryheid
kan door de zelfmoord van haaren voorstander niet herleeven' en 'uit het gedrag
van Cato is niet meerder to leeren, dan uit dat van een Koopman, die zo lang, als
her hem mooglyk is geweest, de boel in orde gehouden heeft, schoon by zag dat
by dagelyks achter uit teerde, doch eindelyk uit desperatie zich verhangt, om na
zyn dood de schulden door den desolaaten boedelkamer to doen vereffenen' . 35
Uiteraard lokte een zo scherpe aanval een reactie uit. Een paar nummers later
publiceert De philanthrope een brief van een dame, die zich achter de letters K .G .
verschuilt. ij haalt bet aloude argument uit de kast, dat men stukken die in oude
tijden spelen, niet moet beoordelen 'volgens de tegenwoordige gemoedsgesteldheyd der menschen' . Dus moet je niet de denkbeelden van een Heiden, met die
eens Christens mengen; en . . . uyt dat gehotte mengelmoes beweeren, dat die
Heiden eerder uyt wanhoop, als voor 't Vaderland gesneuveld is' . 36 Her was deze
redenatie die Angelkot c .s . in staat gesteld had Cato als held to zien : had hij niet
als Romein gehandeld naar Romeinse zeden?
Alles goed en wel, last De philanthrope weer een paar nummers later T . S . zeggen, maar : 'Her Been in het eene land goed is, en met de Godsdienst overeen
komt, is dikwyls in het andere kwaat, en daar tegen strydig . War voordeel zoude
bet ons zyn, als wy met de heerlykste bewysredenen op ons Tooneel vertoonen
zagen her nut, dat men in Turkyen uit het trouwen van meer dan eene vrouw
gelooft voort to komen?' 37
Mevrouw K .G . en meneer T.S . komen er niet uit. Hun opvattingen, de traditionele van de een en de moderne van de ander, zijn onverenigbaar . Maar hoewel
Cato deerlijk gehavend uit deze briefwisseling is gekomen, is hij zijn heldenstatus
nog niet helemaal kwijt . In de jaren zestig is bijvoorbeeld een auteur van her blad
De denker er nog van overtuigd dat de dood van (Addisons) Cato 'een voorwerp
van verwondering en eerbied' is, een voorbeeld van 'liefde voor de Deugd, voor de
Vryheid, voor de Wetten en Rechten van een vry Volk' . 3S
Finale
De jaren zeventig breken aan . De tijden veranderen . Cato's einde is nabij . Al die
Romeinse helden en andere on-Nederlandse toneelpersonages als koningen, prinsessen en veldheren met hun on-Nederlandse, vaak heidense zeden en gewoonten
lijken hun beste tijd gehad to hebben. De voorbeeldfunctie van dergelijk toneel
komt onder druk to staan : 'Heidenen, 't is waar, moeten als Heidenen spreeken en
doen : maar moet men juist zyne voorbeelden uit de Heidenen neemen?' 39 Het
antwoord op deze vraag luidt natuurlijk dat men zijn voorbeelden beret kan ontlenen aan christenen, dat wil zeggen aan de eigen cultuur, de eigen zeden en
gewoonten .
Aandacht voor de eigen cultuur betekende ook andacht voor een ander soort
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personages, voor gewone mensen . De kloof die in dit opzicht begint to gapen
tussen her traditionele treurspel en de moderne wensen wordt treffend beschreven in de Nederduitsche . . bibliotheek. Men moest', schrijft daar een zekere N .
over her toneel van de voorgaande decennia, 'dan nimmer de rampen van onze
Medeburgeren vertoonen, die in ons to meerder medelijden verwekken, naar
maate ze ons in zeden en houding gelijker zijn! wij Burgers van een' vrijen Staat
moesten niets ten Tooneele zien verschijnen dan heerschzuchtige Monarchen,
onttroonde Koningen, verdrukte Vorsten, enz . die wij to vergeefs in ons Vaderland
zouden zoeken? en een ongelukkig Koopman, en zoo veele andere en treffende
Voorwerpen, die wij in den Schouwburg kunnen leeren onderschraagen, en, uit
den Schouwburg komende, dikmaals ontmoeten, en wezenlijk van dienst kunnen
zijn, moesten wij daarvan verbannen? waarlijk, dit is war onnatuurlijk!' 40 Dat
betekent niet, dat niet-Nederlandse onderwerpen uit den boze zijn, maar vooral
dat een ander soort personages gewenst is .
Aandacht voor de eigen cultuur betekende ook aandacht voor de eigen geschiedenis . En voor eigen helden . Geen buitenlanders meer die onze geschiedenis
moesten symboliseren, maar mannen en vrouwen die daar daadwerkelijk een tot
in gespeeld hadden . Joost van den Vondels Gysbreght van Aemstel (1637), Reinier
Bontius' Beleg en ontzet der stad Leiden (1645), en her treurspel van Claas Bruin
over De dood van Willem den Eersten, prins van Oranje (1721), kregen in de jaren
zeventig gezelschap van een snel groeiend aantal vaderlandse toneelstukken van
Jan Fokke, Willem Haverkorn, Onno wier van Haren, Johanna Cornelia de
Lannoy, Lucretia Wilhelmina van Merken, Jan Nomsz en Simon Rivier.
Deze verschuiving van de aandacht had mede consequenties voor de ideeen
over de edelmoedige zelfmoord van heidenen en dus voor Cato's status als held.
In 1772 verschijnt in her blad De rhapsodist een vertoog onder de titel De zelfmoord is eene uitwerksel van loutere krankzinnigheid' . De idee van de lofwaardige zelfmoord wordt daarin als een heidens verzinsel pertinent van de hand gewezen: 'Daar is geen verheven, geen philosophische elf-moord, omdat 'er geen
verheven, geen philosophische wanhoop is ; een Philosooph kan wanhoopig worden, maar by houdt dan op Philosooph to zyn ; by kan zig ombrengen, maar by
moet eerst krankzinnig worden . Beuzelachtige onderscheiding der Ouden tusschen lafhartige en roemryke elf-moord! De grootste Helden hebben eene even
sterke, misschien sterkere, begeerte om to leeven, als de gemeene geesten' .
elfmoord is eenvoudigweg tegen de goddelijke voorzienigheid en de heidenen
hebben ons in dit opzicht niets to zeggen : 'Dat dan de groote naamen, de eerwaardige baarden ons niet langer begoochelen!' 41
Vooral die begeerte (drang) om to leven, zou op een groot en wijs man als Cato
van toepassing moeten zijn, reden to meet om zijn daad ten scherpste of to keuren . Volgens de Rhapsodist-schrijver handelde Cato als iemand die van zijn zinnen
beroofd was . Er is dus geen enkele denkbare reden om hem als held to beschouwen, integendeel: De standvastigheid van Cato was uitgeput, de trotsheid
beheerschte hem, de gemelykheid overweldigde zyn ziel, by sloeg zyn dienaar de
tanden uit den mond, by verliet zyn Vaderland in den dringendsten nood, by
beroofde zig van alle gelegenheden om goed to doen, en by stierf omdat by dot
was' . 42
o viel de vrijheids- en vaderlandslievende held, de 'goede' zelfmoordenaar, van
zijn voetstuk en belandde hij, na eerst tot lafaard en egoist verklaard to zijn, in her
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dolhuis . Maar ook daar werd hij niet met rust gelaten . Hoe kon, vraagt iemand in
1777 zich in het blad De opmerker af, Addison die 'deugdzaamen Cato, zyne eigene heerlyke lessen met eenen zelfmoord doen bevlekken'? 43 Hatelijker is een andere anonymus die, eveneens in 1777, in her tijdschrift Nederlandsche bibliotheek
schrijft dat WERTHER, in navolging van den eertijds ! zoo hemelhoog gepreezenen held en wijsgeer CATO, zich zelven om hals brengt' . 44 Goethes Werther
pleegde, zoals bekend, zelfmoord om een onbeantwoorde liefde . Dat was niet
alleen in de ogen van achttiende-eeuwse Nederlanders een teken van slapheid, 45
dat zou her ook in de ogen van Cato geweest zijn .
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zichzelf houden (v. 1776-1778) . Dat Varanes' zelfmoord als straf gezien
moet worden, bevestigt de titelheld aan her slot : ' yn lyden is rechtvaardig'
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Langendijk berijmde her tweede en vierde bedrijf van dit treurspel (zie
Angelkot 1715, *3r) .
Angelkot 1715, *2r, spreekt Witsen aan als 'Burgermeester . .. ,/ Die al' zyn
leeven ook zeer yv'rig in den Raad,/ Voor Hollands Vryheid streed, tot nut
van Stad en Staat' . Hoewel hier, even indirect, ook de parallel met Cato als
goed bestuurder in is to lezen, zijn de woorden 'streed' en 'Vryheid' veelbetekenend .
Langendijk 1720, *3v. Vgl. voor de voorspelling ook de boven geciteerde
slotwoorden van Cato .
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Ook hij is een held van de (republikeinse) vrijheid, zoals de ondertitel aangeeft : Vaderlyke gestrengheit, of vryheid waardiger als bloed. ie Harvey 1980,
82 ; Moormann en Uitterhoeve 1989, 59-62) .
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Idem, 740 . Die waarschuwing geldt vooral Engeland, 'wiens inwoonders
. .. zig hier meer aan schuldig maaken, als eenige natie van de geheele
bekende Waereld' .
Idem, resp . 741 en 742 .
Deze interpretatie ontleende de schrijver aan Pope's Prologue' bij Addisons
Cato: 'Ev'n when proud Caesar, midst triumphal Cars,/ . . . / Show'd Rome
her Cato's figure drawn in state,/ .. . / The Pomp was darken'd, and the day
o'ercast :/ The Triumph ceas'd --- tears gush'd from ev'ry eye ;/ The World's
great Victor past unheeded by ;/ Her last good Man dejected Rome ador'd/
And honour'd Caesar's less than Cato's Sword' (geciteerd naar Addison 1730,
18-19) .
T.S ., brief aan De philanthrope no. 128 (1759) 81-86.
Idem, 82 .
Idem, 82 .
Idem, resp . 81 en 85 .
Idem, resp . 82 en 85 .
K.G., brief aan De philanthrope no . 131 (1759) 108-112 ; hier geciteerd :
109 .
TS., brief aan De philanthrope no . 135 (1759) 137-144; hier geciteerd :
139 .
De denker no. 228 (1767) 150 .
De opmerker no. 242 (1777) 271 (sprekend over Cato's zelfmoord) . Vgl . ook
de boven geciteerde opmerking van TS . over Turkse veelwijverij .
Nederduitsche . . bibliotheek (1781) 42 .
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De rhapsodist (1772) 8-25 . Hier geciteerd: resp. 21 en 20 . Deze ontwikkelingen in her letterkundig discours lijken haaks to staan op die in her politieke debat van de jaren tachtig ; zie Klein 1995, 71 : De liquidatie van
Caesar door Marcus Iunius Brutus werd beschreven als een patriotse daad en
de latere zelfmoord van Brutus was, hoewel volgens de christelijke ethiek
onjuist, volstrekt overeenkomstig de Romeinse normen liever als vrij man to
sterven dan als slaaf to leven . Brutus gold, samen met Cato Uticensis, als de
meest radicale Romeinse patriot' .
Idem, 22 (de episode met de dienaar staat beschreven in Plutarchus 1969,
401 (L VIII)) .
De opmerker no. 242 (1777) 271 .
Geciteerd naar Kloek 1985, 17 .
Vgl. Van der ande 1717, *2v, die zijn titelheld Demetrius presenteert als
een Kbning . .. , die her gemeene best meerder ter hart neemt, en hooger
waardeert, als zyne tedere liefde' (vgl . ook de titel van her stuk) . o horen
machthebbers en helden to handelen, vindt men in de 18de eeuw; zie bijv.
over de titelheld van Jan de Marre's Marcus Curtius (1734), een andere
vaderlandslievende zelfmoordenaar, De philanthrope no. 121 (1759) 27-28 :
'Eindelyk is her . . . een vlekje in her Karacter van Curtius, dat by aan
Virginia bekent, dat by deeze manier van sterven verkoren hadt, om dat by
hare wedermin niet hadt konnen verwerven . . . . Lydt de grootheidt van de
daedt van Curtius bier niet een luttel door?' .
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Stand van zaken :
De dvnamiek van literatuurgeschiedenis in
Nederland
Een positiebepaling
De determinatie van de dieren had onmiskenbaar een arty aspect, waarbij expertise en
intuitie van de taxonoom een rol speelden . Een taxonoom pretendeert het relatieve belang
to kunnen ofvegen van een groot aantal kenmerken die zich niet gemakkelijk in getallen
laten vangen. o komt hij tot de soortbepaling van een dier . Jammer genoeg verloochenen
veel taxonomen deze intuitieve kant van hun vak. Dolend in de marge van de
wetenschap, vaak geminacht door experimented werkende onderzoekers, hunkeren ze naar
erkening door de harde' natuurwetenschappers . Tijs Goldschmidt, Darwins hofvijver,
1995; 29.
Vooraf

Sinds 1993 besteed ik een deel van mijn onderzoekstijd aan bet schrijven van een
geschiedenis van Nederlandse poezie in West-Europese context . De activiteit van
de historicus is er een van zoeken, selecteren, ordenen en vooral interpreteren.
Bovendien moet nagedacht worden over vragen als 'war is de historische werkelijkheid waarin de poezie verscheen' en 'war gebeurt er met de gedichten als ik ze
van hun historische verankering losmaak? Van begin of aan was duidelijk dat ik
geen poeziegeschiedenis wilde schrijven die een doorgaande lijn zou trekken van
Kloos naar Kopland of van Verwey naar Gerlach . Lineariteit verhult complexiteit,
suggereert oorspronkelijkheid en continulteit . Her ene werk zet het andere in
gang, roept her op maar weerlegt her ook, bant het uit . Op een vaak toevallige en
soms ook intuitieve manier kom ik als literatuurhistoricus in aanraking met principes van coherentie en disjunctie .
Casus'
De dichter en schrijver van korte verhalen en absurdistische schetsen Jan Hanlo
((1912-1969) reist in her voorjaar van 1969 naar Marokko . Hij blijft er enkele
maanden . Tijdens deze reis schrijft hij een groot aantal persoonlijke brieven naar
kennissen en vrienden in Nederland om hen op de hoogte to houden van zijn
belevenissen en van de weersgesteldheid, om hen to instrueren war to doen met
voor publikatie bestemde teksten, en om hen to vragen of zij een opvangadres
kunnen zoeken voor een twaalfjarige Marokaanse jongen die hij voor een aantal
weken "vacantie" wil meenemen naar Nederland . Tegelijkertijd schrijft hij ook
zestien literaire brieven, waarvan de eerste verschijnt in Avenue. Na zijn terugkeer
in Nederland stelt Hanlo uit deze literaire brieven de bundel Go to the mosk samen
die in 1971, twee jaar na zijn dood in juni 1969, zal verschijnen bij Van Oorschot .
Her verschil tussen Hanlo's persoonlijke of, preciezer geformuleerd, persoonsgerichte brieven en de literaire ligt in de reflectieve beschouwingen, de fotografi-
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sche beschrijvingen en merkwaardigerwijs ook in het meer intieme van de als literatuur bestempelde epistels . Hanlo probeert in afstandelijke taal een zelfanalyse to
schrijven. Dat lukt hem tegelijkertijd wel en niet : hij onthult zijn diepe vaderlijke gevoelens voor de zwarte Mohamed, maar verhult zijn erotische verlangen, zijn
geilheid . Ik citeer twee passages:
Ik ben bij hem thuis geweest in de kasba . ijn tante, bij wie hij woont, is een beeld
van een stille lichtbruine 20-jarige negerin . Ik heb ze kleren (goed van mijzelf dat ik
teveel had meegenomen) gebracht . Ik zal alles later wel vertellen, hoop ik . Hij (M .)
komt maar zelden thuis slapen . Hij slaapt in de medina (de binnenstad) . Waar? Op
de grond, of - meestal - bij mannen . Hij is een volslagen sexmaniakje . Een
fak/fak/maniak. Dat is hij natuurlijk geworden doordat hij Been ouders heeft en door
de hele omstandigheden hier, waar dat in feite niet erg gevonden wordt . Als hij
fak/fakt' verlangt hij al naar de volgende keer . Bij 66n man (ook vrouwen?) denkt hij
al aan de volgende. Hij is helemaal gek op lichamen en op fak/fak . En t6ch is bet een
heerlijk kind van 12 . Met de heerlijke adem en schoonheid van een kind . En volledig
met de manieren van zijn leeftijd . Hij heeft al 3 x een kinderpistool van me gekregen
(natuurlijk: pistool!) . De laatste keer een waterpistool . (1971 ;33)
Ik zou ook wel de bepaald negatieve punten in deze samenleving willen aanstippen :
gebrek aan hygiene, her yolk boycott - gedeeltelijk misschien terecht? - gewoon her
begrip microbe' ; de grote ondergrondse ruimte - goed aangelegd - waar men zijn
behoefte kan doen op her plein Jamaa El Fna heeft iets van een inferno ; bij een zeker
gedeelte van de bevolking onvoorstelbaar vuile kleren ; kief en hasj roken, waardoor
her prachrige volmaakte gebit dikwijls al op dertigjarige leeftijd tot een kerkhof wordt
met een paar overeindstaande zerken ; kleverige, agresssieve, pressie uitoefenende, tot
alles in staat lijkende, jonge bruten in de donkere straten (maar dit laatste verschijnsel
is zeldzaam, men is hier 's nachts veiliger dan in Amsterdam of Parijs) ; in her
algemeen: dat 'broeierige' van de mensen, van wier woord of afspraak je alleen op aan
kunt als bet in hun belang is . (1971 ; 85)
Hoe summier het bier geciteerde ook is, we kunnen er wel een aantal karakteristieken uit opmaken die typerend zijn voor Hanlo's literatuuropvatting, (ik schreef
bier uitgebreider over in Spiegel der letteren) 2 : de beknoptheid, de nuchtere verteltoon en het uitgangspunt 'er staat niet meer dan er staat' . Er wordt een ik' gepresenteerd die een beeld geeft van zichzelf zonder dat hij zich bloot geeft . Anders
geformuleerd: wat in deze passages opvalt en war ook in de andere literaire brieven naar voren komt is, dat er in de nauwgezette beschrijvingen ook veel nietverteld wordt. De verteller schrijft een autobiografie, maar blijft zelf afwezig .
Eind jaren zestig reist ook de Franse schrijver Roland Barthes (1915-1980) naar
Marokko en ook hij maakt er aantekeningen die hij later omschreef als Projets de
livres' : "miniteksten, kattebelletjes, haiku's, notities, woordspelingen, alles wat valt
als een blad" . Het ging Barthes om het optekenen van incidentele gebeurtenissen,
zo schreef hij, die niet in een betekenisverband staan . Ik citeer drie passages :
De barman, in een station, gaat buiten de rode bloem van een geranium plukken en
zet ze in een glas water, tussen de koffiezetmachine en de vrij smerige hoek voor de
vaat, waar hij vuile koppen en servetten laat slingeren . (1988 ; 21)
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Een eerbiedwaardige Hadzji met een keurig verzorgde, korte grijze baard, zijn handen
idem, smaakvol gehuld in een djelaba van een heel fijne hagelwitte stof, drinkt een
glas even witte melk .
Toch dit: een viek, een streekje stront, net duivepoep, op zijn smetteloze kap .
(1988 ; 22)
Abdellatif - zo wellustig - verdedigt op besliste toon de ophangingen in Bagdad. Her
ligt voor de hand dat de beklaagden schuldig waren, aangezien her proces heel Aug
was afgelopen : dat betekent dat de zaak duidelijk was . De contradictie tussen die
grove dwaasheid en de frisse zachtheid van zijn lichaam, zijn gewillige handen, die ik,
toch war verdwaasd, blijf vasthouden en strelen terwiji hij zijn wraakprincipes
debiteert . (1988 ; 32)
Het zijn minutieuze, nauwgezette observaties die Barthes aanbiedt . Het zijn foto's
die op schrift zijn gezet, afbeeldingen van oppervlakkige details, waarin ontboezeming en emotie op afstand lijken to worden gehouden . Toch onthullen en verhullen deze aantekeningen ook een verlangen naar contact met de ander, dat soms
ingevuld kan worden als een erotisch verlangen naar jonge Marokaanse straatjongens .
Dit spel van vertellen en niet-vertellen, van fragmentarische beschrijvingen
waarin een werkelijkheid wordt getekend en waarmee de discrepantie tussen het
geciviliseerde Europa en het veel minder georganiseerde Noord-Afrika vorm
krijgt, is karakteristiek voor de literatuuropvatting van de late Barthes: degene die
al zoekend schrijft, die aan het denken is terwijl hij formuleert : die ervan uitgaat
dat het de taal is die de gedachte doet ontstaan .
Waar ben ik naar op zoek als ik teksten van Hanlo en Barthes met elkaar vergelijk? lk hoop overeenkomsten en verschillen vast to stellen die vervolgens de
afzonderlijke literatuuropvattingen van beide auteurs zullen kunnen nuanceren en
verdiepen . Uitspraken van de ene auteur zetten die van de ander in een nieuw licht
en vice versa . Een vergelijking tussen deze auteurs zou de volgende punten aan
kunnen stippen .
Op de eerste plaats is er de thematische overeenkomst tussen Hanlo en Barthes,
waarvan ik onmiddellijk moet vaststellen dat die eigenlijk de minst belangrijke is .
De liefde voor jongens als zodanig vormt een heel direkte maar ook heel oppervlakkige gelijkenis tussen de twee schrijvers . Hoe zij die liefde en verliefdheid proberen to beheersen, is al een interessanter gegeven . Beide auteurs nemen in doen
en laten en in taalgebruik een vaderlijke houding aan om de behoefte aan onderwerping, aan erotische genoegdoening to maskeren . Deze tweeslachtigheid toont
zich in de obsessie van beiden voor tegenstrijdigheden : voor vuil versus schoonheid, voor het zwarte kind dat ook de 'grote equatoriale neger' is, voor de autochtone bevolking die warm en doortrapt is . Deze liefde voor paradoxen hangt samen
met een zeer persoonlijk ontsnappingsmechanisme . De stijl van schrijven, de hottende zinnen, de spreektaakelementen en de vele toevoegingen die Hanlo tussen
haakjes plaatst, bevestigen persoonlijke dilemmas. En tenslotte noem ik de pogingen die zowel Hanlo als Barthes ondernemen om een nieuw genre van schrijven
to ontwerpen : deze teksten zijn in feite noch brief, fragment of autobiografische
notitie . Het zijn pogingen de werkelijkheid to taken door haar in een snelle schets
neer to zetten . Met die schetsen hebben Hanlo en Barthes geen mimetische, maar
veeleer een verborgen expressieve pretentie .
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Stellingname
Literatuurhistorisch onderzoek zoals dat op dit moment in Nederland met betrekking tot Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw in praktijk wordt gebracht,
kent vijf uitgangsposities .
We hebben de lineaire geschiedenis van Anbeek, waarin in chronologische volgorde ontwikkelingen in de Nederlandse literatuur worden beschreven vanaf 1885 .
Anbeek richt zich voornamelijk op individuele auteurs en afzonderlijke teksten .
Ordeningsprincipe in zijn onderzoek is de verschuiving van normen en conventies . Anbeek zet zich in voor de bestudering van Nederlandse literatuur in de
Europese context van stromingen als symbolisme, modernisme enz . . Hij schetst
summier de verbanden tussen bijv. de Tachtigers en de Engelse romantische dichters en tussen her Nederlandse en Franse naturalisme en existentialisme .
De tweede vorm van onderzoek is de poeticageschiedenis, gericht op de literatuuropvattingen van een bepaalde periode of auteur. Oversteegens dissertatie
Vorm of vent was de aanzet tot deze beschrijvingen van literatuuropvattingen .
Ordeningsprincipe is bier gedurende een decennium her vierdelig poeticamodel
(autonomie/expressie/pragmasis/mimesis) van Sotemann (op basis van Abrams)
geweest . Vanuit verschillende hoeken is de bruikbaarheid van dit model inmiddels
bekritiseerd, maar didactisch biedt her nog steeds mogelijkheden .
De derde vorm van onderzoek is de polyperspectivische benadering van de
geschiedenis, zoals die wordt gepresenteerd in Nederlandse literatuur, een geschiedenis onder hoofdredactie van Schenkeveld . De ordening van deze studie wordt
bepaald door 150 data die evenementen dekken in negenhonderd jaar tijdsverlaop. Per datum neemt een andere historicus her woord, vandaar de term 'polyperspectivisch' . De redactie geeft geen motieven waarom juist deze data zo markant zijn, maar her is voor de ingevoerde lezer wel duidelijk dat her data zijn die
de canon markeren . De maatschappelijke context wordt belicht en ook institutionele aspecten krijgen aandacht . Er staat een interessante opmerking in de verantwoording bij deze geschiedenis die de aandacht vraagt : Wie Nescio mist op zijn
reguliere plaats in de chronologie, kan hem toch vinden maar dan in de jaren
zeventig als de hernieuwde belangstelling voor zijn werk wordt beschreven .'
Deze zinsnede wijst erop dat men de lineariteit van her verloop van de geschiedenis los heeft willen laten ten gunste van de narrativiteit : daar waar in her verhaal plaats is voor een bepaalde datum wordt deze aan de orde gesteld . Toch wordt
deze uitdagende standpuntbepaling nauwelijks in praktijk gebracht . Als we her
hele verhaal van negenhonderd jaar doorlezen blijft vooral een traditioneel lineair
beeld van geschiedenis bestaan : de meeste auteurs en gebeurtenissen worden keurig op hun plaats in de tijd gesitueerd .
Ik voeg aan deze drie gevestigde posities twee polities die zich nog nader zullen
moeten uitkristalliseren toe : de cultuuranalytische geschiedenis waaraan gewerkt
wordt door Frans Ruiter en Wilbert Smulders en de institutionele-reconstructieve geschiedenis die geschreven wordt door Wiljan van den Akker en Gilles
Dorleijn . Ruiter en Smulders beschriven het literaire werk in een zeer brede context van sociale en politieke ontwikkelingen en bestuderen effecten van maatschappelijke veranderingen op her culturele veld in de ruime zin van her woord .
ij zijn niet geinteresseerd in literairsheidskenmerken als zodanig . (Ik baseer me
voor deze schets van hun positie op de lezingen die beide historici hielden op her
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OSL-congres in oktober 1995 . ie ook: Ruiter en Smulders 1992 .) Van den
Akker en Dorleijn houden zich bezig met de beschrijving van her literaire veld
vanuit een institutionele invalshoek . ij stellen vragen als : welke dichtbundels verschenen er tusen 1905 en 1940 bij welke uitgeverijen en in welke tijdschriften verschenen voorpublikaties uit deze bundels . Van den Akker en Dorleijn werken
hiermee het voorstel voor een onderzoeksprogramma uit dat Dorleijn in 1994
presenteerde met de literatuursocioloog Van Rees .3
Met Schenkeveld en in zekere zin ook met Ruiter en Smulders, deel ik her standpunt dat literatuurgeschiedenis een multiperspectivisme' vereist en dat de historicus over grenzen van literatuur heen moet kijken . Ik zou daarbij, meer dan de
genoemde posities dat doen de niet-lineariteit van literatuurgeschiedenis nadruk
willen geven . Niet de opeenvolging van teksten, niet de beschrijving van wie komt
na wie, welk boek verschijnt na welk ander boek, niet de uitvoerige beschrijving
van zoveel mogelijk aspecten van her literaire circuit in een bepaalde periode, maar
een veel meer contingente benadering en selectie van teksten staat mij voor ogen .
Wat ik in mijn positie van literatuurhistoricus wil beschrijven is de literatuur in
haar tekstuele ruimte. Ik wil daarbij teksten uit hun chronologische, nationale en
zuiver literaire context halen . Ik wil literaire teksten uit her Nederlandse domein
confronteren met literaire en filosofische teksten uit her grotere domein van
Europees denken . Ordeningsprincipe van een dergelijke geschiedenis is niet de
afwisseling en opeenvolging van stromingen of data, niet de oorzaak- en gevolgreacties binnen her literaire veld, maar de 'gecompliceerdheid' van teksten in hun
relatie tot de manier waarop zij gelezen kunnen worden . Opvattingen van auteurs
die gestalte krijgen in het werk en opvattingen van lezers die dat werk concretiseten dienen in hun wederzijdse afhankelijkheid bestudeerd to worden .
De gepresenteerde casus dient als voorbeeld, waarbij her meet neerkomt op her
stellen van vragen dan op her geven van antwoorden . Wat ik duidelijk wil maken
is dat literatuuropvattingen, denkbeelden over her schrijven en lezen van literatuur, geen statische fenomenen, maar complexe ideeen in beweging zijn . De
onderzoeker moet de durf en argumentatieve overtuigingskracht hebben om die
ideeen en hun esthetische uitwerking met elkaar in verband to brengen . Dar zal
nooit een definitieve blauwdruk van de literatuurgeschiedenis op kunnen leveren,
maar ten hoogste een momentane beschrijving en verbeelding van een literaire
werkelijkheid kunnen zijn .
Hanlo wordt vanuit geen van de genoemde literatuurhistorische posities bestudeerd, anders gezegd : hij is een voorbeeld van een schrijver die buiten de canon is
gevallen . Anbeek noemt zijn naam slechts twee maal : een keer binnen her kader
van dichters die in Vinkenoogs bloemlezing Atonaal waren opgenomen, een keer
met betrekking tot de rel die ontstond naar aanleiding van de publikatie van zijn
gedicht 'Oote' in her gesubsidieerde tijdschrift Roeping. In Schenkeveld c .s worden dezelfde feiten genoemd en wordt verder evenmin aandacht aan de eigenheid
van her werk besteed . Terwijl Lucebert en Kouwenaar nu nog de reputatie hebben
grote dichters to zijn, terwijl het proza van Campert, Andreus, Schierbeek,
Schippers e .a . uit de jaren vijftig en zestig nog wordt bestudeerd, zijn de gedichten, essays en korte prozateksten van Hanlo vergeten .
Er zijn verschillende redenen to noemen die leiden tot het 'naar de periferie verschuiven' van een bepaald oeuvre . De auteur sterft, zijn werk wordt niet meer
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gepubliceerd, andere schrijvers nemen zijn plaats in, de literaire norm wijzigt zich .
Dat laatste lijkt in dit geval doorslaggevend : er bestond de afgelopen twee decennia nauwelijks belangstelling en waardering voor korte absurd-realistische verhalen zoals Hanlo die schreef. Met betrekking tot poezie wordt door de huidige ofiiciele literatuurkritiek en literatuurbeschouwing een autonomistische norm
gehanteerd . Hanlo's verzen passen niet in deze autonomistische poeticale categorie . ijn Gedichten tonen een mengelmoes van heel uiteenlopende vormen en
inhouden, parodieen en genres . Tijdens Hanlo's leven deed men overigens vrij
negatieve uitspraken over de heel verschillende kwaliteit van zijn gedichten .
Dat Hanlo door de officiele literatuurbeschouwing zo weinig bestudeerd
wordt, zegt evenwel nog niets over het feit dat hij ook weinig gelezen wordt ; uit
de herdrukaantallen van verschillende van zijn bundels, mag je opmaken dat dat
niet her geval is. De Gedichten verschenen in 1989 bijvoorbeeld voor de zesde
maal in herdruk.
Het is tijd aandacht voor her werk van Hanlo to vragen, om twee redenen . Op
de eerste plaats omdat her proza van Hanlo een heel eigen, complexe kwaliteit
heeft . Hanlo experimenteert met her genre prozagedicht, absurdistische, fdmische
vertellingen en her autobiografische fragment . Op de tweede plaats omdat in de
verschillende prozateksten een probleem aan de orde wordt gesteld dat in de
tegenwoordige context van literatuuropvattingen zeer actueel is : de kwestie van
identiteit en anonimiteit met betrekking tot en in de taal . Ik constateer dat in
Hanlo's werk uit de jaren vijftig en zestig een gedachte wordt uitgewerkt die in her
denken van de jaren tachtig en negentig een steeds grotere rol is gaan spelen : hoe
geven wij ons via de taal een eigen stem - waar is identiteit, betekenisgeving eigenlijk op gebaseerd? Hanlo verdient een plaats in de geschiedenis die ik voor ogen
heb juist omdat hij deze actuele literatuuropvatting uitdraagt .
Raakvlakken
Verschillende schrijvers denken op verschillende momenten in de geschiedenis op
eenzelfde wijze over literatuur en her schrijverschap, zoals Ter Braak ons al heeft
laten zien toen hij in de inleiding op Politicus zonder partij schreef, in Stirner 'verwantschap' to hebben ontdekt . Ook leesopvattingen blijken zich door de tijd heen
opnieuw voor to doen . Ik wil dergelijke poeticale en legeticale verwantschappen
op her spoor komen en daarmee een Nederlandse poeziegeschiedenis schrijven
die, met een doorbreking van lineaire chronologie en nationale context, andere
momenten uitlicht en exposeert .
Ik pleit hier voor twee zaken : voor een terugkeer naar de tekst en een reflectie
op her lezen . Ik heb sympathie voor de cultuuranalytische benadering van
Ruiter/Smulders, omdat dat een nieuw beeld kan geven van de canon vanaf het
midden van de negentiende eeuw, ik deel hun interesse voor her begrip eitgeist',
maar ik weet ook war ik in hun voorstel zal missen : her lezen, analyseren en interpreteren van literaire teksten, her laten zien van betekenisverbanden zonder daar
altijd een uitputtende uitleg voor to geven . Wiel Kusters heeft dit onlangs treffend
verwoord in de Poeziekrant toen hem gevraagd werd war zijn drijfveer is bij de
analyse van teksten :
Ten verlangen naar samenhang ( . . .) Het zien en zelfs het construeren van samenhang
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maakt mij gelukkig. Er kunnen verbanden ontstaan tussen gedichten uit heel
verschillende tijden, uit verschillende oeuvres, van zeer verschillende mensen . Er valt
een verband waar to nemen tussen gedichten die geen enkele historische relatie met
elkaar onderhouden . ( . . .) Gedichten verhelderen elkaar, doordat ze nu eens
verschillen en dan weer overeenkomsten vertonen . e strijken langs elkaar heen, ze
ontvonken aan elkaar . Dan ontvouwen zich betekenissen .' (1995 ; 37) .
Niet alleen Kusters, maar ook de comparatist Kamerbeek j r. i s iemand met wie ik
mij als literatuurhistoricus verwant voel . ijn analyses van Bloem in relatie tot de
Europese poezie en de filosofie van Heidegger, van Van Deyssel en Proust zijn
prachtig, steekhoudend en leerzaam . Als we voorbij gaan aan de essentialistische
pretenties die sommige comparatisten dertig jaar geleden hadden, kunnen we naar
mijn mening, nog inspiratie halen uit een flink aantal studies die het comparatisme heeft opgeleverd.
Literatuurgeschiedenis is geen statisch fenomeen, staat niet op zichzelf, heeft
niet haar eigen geisoleerde problematiek . Rudi Fuchs maakte in bet Stedelijk
Museum de tentoonstelling Coupletten, waarin hij werk van kunstenaars uit verschillende periodes bij elkaar exposeert . In NRC Handelsblad van 15 september
1995 leverde de voorgaande directeuren commentaar op deze tentoonstelling en
de argumenten die over tafel kwamen klonken zeer bekend . owel Wim Beeren
als Edy de Wilde had moeite met de zgn . 'individuele willekeur' van Fuchs om
werken bij elkaar to plaatsen. Mondriaan hoort thuis bij Van der Leck of Van
Doesburg, niet bij Kandinsky. Cezanne hoort niet beschenen to worden door het
neonlicht van een postmodern object van Mario Merz . Het antwoord van Fuchs
was dat kunstwerken er anders uit zien onder verschillende omstandigheden, dat
ze veranderen door de tijd en dat de normaal geachte ordening ook arbitrair is .
Dat lijkt ook mij een zinvol punt van uitgang .
Odile Heynders
Gebruikte literatuur
Ton Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985, Amsterdam
1990 .
Roland Barthes, Parijse avonden, Mini-teksten, vertaald door Chris van de Poel,
Kritak Leuven 1988 .
Hans Groenewegen, Wiel Kusters : 'Het zien van samenhang maakt me gelukkig',
interview. In : Poeziekrant 19, 1995, 36-38 .
Jan Hanlo, Go to the mosk, Amsterdam 1971 .
Odile Heynders, 'Ontroering is een soort van fel verdriet', Over de literatuuropvatting van Jan Hanlo . In : Spiegel der letteren, 37, 1995, 129-148 .
J.J . Oversteegen, Norm of vent, Opvattingen over de aard van bet literaire werk in
de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen, Amsterdam 1969.
C .J . van Rees en G.J . Dorleijn, Literatuuropvattingen in bet literaire veld : over
de integratie van twee benaderingen . In : Spektator 23, 1994, 91-114 .
Max van Rooy: Drie directeuren en een legende, Edy de Wilde, Wim Beeren en
Rudi Fuchs over het Stedelijk Museum . In : NRC Handelsblad, Cultureel
Supplement, 15-9-95 .

STAND VAN

200

Frans Ruiter en Wilbert Smulders, De demobilisatie van de moderne schrijver .
Waarom de naoorlogse 'grote drie' niet opgevolgd zullen worden . In : Maatstaf
40, 4, 1992, 1-26 .
MA. Schenkeveld-van der Dussen e.a. , Nederlandse literatuur, Een geschiedenis,
Groningen 1993 .
Noten
1

2
3

Dit artikel is gebaseerd op de tekst van een statement' uitgesproken op het
congres Literatuur en literatuurwetenschap in een veranderende cultuur van de
Onderzoeksschool literatuurwetenschap gehouden van 30 oktober 1995 tot
1 november 1995 .
Odile Heynders, in : Spiegel der Letteren 371995, 129-148 .
C.J van Rees en G.J . Dorleijn in : Spektator 23, 2, 1994, 91-114 .

AKEN

NEDERLANDSE LETTERKUNDE : SE JAARGANG (1996) 2, 20 1 -215

Kortaf

M .G . Kemperink, Nederlands Toneel in
het Fin de Siecle 1890-1900.
Amsterdam University Press, 1995 .
ISBN 90 5356 145 5 . 202 blz. Prijs
f 39,50
Kemperink heeft een zeer boeiende en
op een onderdeel na overtuigende studie geschreven, maar haar aanval in de
inleiding op haar voorgangers die overzichtsstudies hebben geschreven - en,
denk ik, meet weten van drama en
toneel - omdat die to weinig aandacht
zouden hebben besteed aan de door
haar - uiteraard uitvoeriger - beschreven periode, komt nogal arrogant over .
Na zo'n inleiding verwacht je dat zij in
haar studie zal aantonen dat her decennium belangrijker is dan blijkt uit her
werk van die voorgangers, maar, o .a.
doordat ze to veel nadruk legt op Franse
invloed, is her tegendeel her geval . Haar
ongenoegen vloeit mogelijk voort uit
her feit dat die voorgangers niet hebben
geschreven over de veranderende positie van acteur en regisseur etc ., waarover zij een mede op basis van eigen
onderzoek voortreffelijk verhaal heeft
geschreven (dat trouwens ook over her
toneel in andere landen to schrijven
valt) . De juist in die periode, internationaal bezien, belangrijker ontwikkeling op het gebied van de Nederlandse
toneelschrijfkunst, een wezenlijk onderdeel toch van her "Nederlands toneel",
heeft ze echter niet behandeld .
En dan is er nog haar doelstelling : in
reactie op her "kritisch standpunt" van
haar voorgangers heeft zij "geprobeerd
om op een neutrale wijze de ontwikkelingen to beschrijven die de theorie en

praktijk van her Nederlands toneel in
de jaren negentig hebben doorgemaakt ." oiets is mogelijk als je schrijft
over veranderingen inzake positie van
acteur en regisseur, doordat de lezer
ook zonder expliciete mededeling weet
dat elke verandering een verbetering
betekent, maar voor de rest kin en doet
ze dat dan ook niet . Bijvoorbeeld curieus, gezien haar aanval op Hunningher, die zou schrijven "vanuit een
parti-pris', als een discussiepartner die
een betere, meet moderne doelstelling
heeft to verdedigen" - haar kritiek op
Esther de Boer : "allesbehalve natuurlijk" .
Die doelstelling heeft wel een originele opzet opgeleverd : voor Kemperink
is Nederlands toneel alles war bier in
die jaren is gespeeld, van Ibsen tot
toneeldraak. Her is, voorzover ik weet,
de eerste keer dat in een Nederlands
boek een melodrama wordt besproken
gelijkwaardig aan voorbeelden van
andere categorieen, maar wat ik had
verwacht, als logisch gevoig van deze
keuze, gebeurde niet : uit de bespreking
valt niet op to maken welke de toneelkwaliteiten zijn die her stuk, De twee
wezen, tot de beroemde draak hebben
gemaakt . (Voor de echte toneelkenner
is een goed geschreven melodrama
beret dan een stuk met wel literaire
maar geen toneelwaarde : Eric Bentley
schrijft in zijn The life of drama dat
ola in Therese Raquin aan de "nonart" van de "ordinary Naturalist" is ontkomen door er een melodrama van to
maken .)
Opvallend is dat war betreft de
besproken salonstukken, her melodra-
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ma, Ibsen en Maeterlinck sprake is van
kwaliteit - de drama's behoren tot het
beste/bekendste in hun soort - terwijl
her bij de naturalistische gaat om stukken van de zoveelste rang . De oorzaak
is, denk ik, dat ze, zoals o .a . to concluderen valt uit haar literatuurlijst, geen
kennis heeft genomen van de internationale discussie over het naturalisme
(Kayser toont in zijn ur Dramaturgie
des naturalistischen Dramas aan dat het
niet mogelijk is op basis van het doctrinaire naturalisme een goed drama to
schrijven), wat bij een studie over een
bij uitstek internationale kunst als her
drama gemakkelijk leidt tot misvatting.
Die discussie is overigens door Stroman
uitstekend samengevat in Drama &
toneel van Shaw tot Brecht : " Her dramatisch principe van het naturalisme
( . . .) hebben slechts eendagsschrijvers
(consequent) toegepast : dat bet toneel
de werkelijkheid niet kan voorwenden
is de (belangrijke) schrijvers altijd
bewust geweest ." War Kemperink, als
"neutraal" schrijfster geen oog hebbend
voor kwaliteit of her gebrek eraan, in
feite doet in haar "profielschets van de
stukken" is nu vooral juist die kenmerken noemen die typerend zijn voor het
werk van "eendagsschrijvers", "ordinary
Naturalists" . Het zal geen toeval zijn
dat bet uitvoerigste Heijermans-citaat
is ontleend aan zijn mislukte eersteling
Dora Kremer. Dat zij als apart to bespreken stuk kiest voor Artiest van Emants
- en niet voor een drama van de door
haarzelf als "briljant" getypeerde
Heijermans - sluit aan bij haar visie die
blijkt uit de profielschets . Het gevoig is
dat zij een vertekend beeld geeft van de
dramaturgie in het besproken tijdperk .
oals kan worden geconcludeerd uit
de zeer uitvoerige bespreking van
Antoine en zijn Theatre Libre, waarvan
ze niet alleen de bezoeken van het
gezelschap aan Nederland, maar ook
nog de Parijse ontstaansgeschiedenis

beschrijft, is voor Kemperink zijn
invloed de belangrijkste buitenlandse
geweest, terwijl ze bij Hunningher had
kunnen lezen : "Naast Antoine en op
den duur meet dan Antoine heeft op
Nederland 't voorbeeld van de (belangrijker!) Freie Buhne gewerkt ." Kemperink zelf zegt daarover : "de blik was ook
gericht op Duitsland, waar Otto
Brahm in 1889 in Berlijn Die Freie
Buhne had opgericht." De relatie was
er al in het besproken decennium : zoals
zijzelf opmerkt, maakte De Nederlandsche Toneelvereeniging (her belangrijkste vernieuwende gezelschap) in
1895 op uitnodiging van Brahm een
tournee in Berlijn . War zij niet in een
publicatie heeft kunnen lezen is dat
Heijermans al voor Op hoop van zegen
in De Jonge Gids her naturalisme van
Antoine, de jonge Hauptmann en ola
had afgewezen . Gezien deze zelfstandige stellingname is het mogelijk dat er
wat speelstijl betreft t .a.v. Die Freie
Buhne eerder sprake is van verwantschap dan van bemnvloeding . Albach
schreef dat de Tooneelvereeniging "lets
zeer eigens, echt Hollands" bracht en :
"Heijermans" werk is gebleken meer to
zijn dan naturalistische milieuschildering, meer dan een sociale aanklacht in
dramavorm. Er zijn impressionistische
tonen in de atmosfeer."
In dezelfde tijd dat in Nederland het
naturalisme gestalte had gekregen
"waren er ook andere geluiden to
horen . e kwamen voor een groot deel,
opvallend genoeg, niet uit de toneelwereld zelf. In nieuwopgerichte tijdschriften, waaronder De Kroniek en bet
Tweemaandelijksch Tijdschrift, verschenen bijdragen waarin andere dan naturalistische dramavormen sterk werden
gepropageerd ." Na de tachtigers kwam
de kunst van de gemeenschap . De blik
van de 'literaire' toneelvernieuwers was
vooral gericht op de gemeenschapskunst van de middeleeuwen. De kunst
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die zij voorstonden lag volgens Kalf,
de belangrijkste woordvoerder, "paradoxaal buiten de gemeenschap van nu .
En het sociale drama in de trant van
Heijermans dat, moest Kalf schoorvoetend toegeven, wel voeling hield met
war er in brede maatschappelijke kring
leefde, voldeed verder op geen enkel
punt aan de door hem gestelde eisen ."
De door de anti-naturalisten' bewonderde regisseur was Lugne-Poe, die
evenals Antoine voor tournees naar
Nederland kwam en vooral indruk
maakte doordat hij hier Maeterlinck
bracht, "een schrijver wiens werk ademloos werd gelezen, maar nog nooit in
het theater was vertoond ." Als voorbeelden van symbolistische drama's
worden Pelleas en Melisande en
Rosmersholm van Ibsen beschreven .
Om to laten zien war voor soort
toneel de nieuwlichters voor ogen
stond bespreekt Kemperink opvoeringen van Shakespeare, die "door de
voorstanders van her nieuwe, gestileerde toneel (werd) geannexeerd", en, heel
uitvoerig, die van Vondel. De Nederlandse toneelschrijfkunst - Van Eeden
schreef leesdramas - heeft geen symbolistisch drama van blijvende waarde
opgeleverd.
Jammer dat een begaafd wetenschapper door een gebrek aan kennis en
mogelijke 'doofheid' door irritatie t .a .v.
haar voorgangers - behalve Hunningher en Albach ook Stroman, die
opmerkt dat juist in her vorige decennium her "gemis" van de "Nederlandse
toneelschrijfkunst", waarover hij zijn
boek heeft geschreven, wordt opgeheven - war het naturalisme betreft haar
onderzoek niet een andere (hoofd)richting heeft gegeven (dan zeker Heijermans' opvatting had ontdekt) en
onderzocht war precies het verschil is
tussen bet toneel van Antoine en dat
van Heijermans . Had ze dit wel
gedaan, dan had ze een echt belangrijke

nieuwe visie - over Antoine en
Nederland is immers al een boek
geschreven - in haar boek over veranderingen kunnen geven .

E. de Jong
W. Bilderdijk, Kort verhaal van eene
aanmerklijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking. Ed . PE .L. Verkuyl . Groningen, Uitgeverij Passage . 1995 . ISBN
90-5452-028-0 .
A .G . van der Horst, Bilderdijks Kort
verhaal van een aanmerklijke luchtreis
(Groningen 1813) bezien tegen de achtergrond van vroegere tlstronomische
Romans: Bezorgd door .
P E .L . Verkuyl.
Amstelveense gastcahiers 2 . Amstelveen
1994 . te bestellen bij M . van Hattum,
Fokkerlaan 36, 1185 JC Amstelveen
Na de eerste druk van Bilderdijks
astronomische roman' heeft bet zo'n
anderhalve eeuw geduurd voor er weer
aandacht aan de tekst werd besteed, en
wel in de vorm van tekstuitgaven, to
weten een van WA .P Smit (1963) en
Martien J .G . de Jong (1965) . In 1987
viel het werkje de eer van een Engelse
vertaling to beurt, van de hand van P
Vincent . Maar een serieuze studie werd
er nooit over gepubliceerd . Daar is nu
verandering in gekomen . In de eerste
plaats is een al oudere beschouwing,
daterend uit de jaren zestig van deze
eeuw, van de hand van dr. A.G . van der
Horst eindelijk voor het voetlicht
gebracht . In een van 201 voetnoten
voorzien opstel van 35 bladzijden
plaatst Van der Horst Bilderdijks
Luchtreis in her kader van de zogeheten
astronomische romans . Men denke aan
de Waarachtige historie van de klassieke
schrijver Lucianus, een satirisch bedoelde beschrijving van een reis naar de
maan, of de Iter subterraneum van L .
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Holberg, bij ons bekend als de Onderaardse reis van Klaas Klim . In her holste
van de aarde vindt deze Klim een onderaards heelal met ook weer een aardbol
en planeten . De namen van Holberg en
Lucianus worden door Bilderdijk zelf
in de context van zijn geschrift
genoemd, maar er zijn nog veel meer
van zulke werken geweest, soms met
moralistisch-didaktische bedoelingen,
soms ook om nieuwe astronomische
inzichten ingang to doen vinden . o zal
Bilderdijk ook Godwin's The man in
the moone gekend hebben .
Van der Horst bespreekt ze en vergelijkt de meest voor de hand liggende
met Bilderdijks werk . De conclusie is
dat de Luchtreis niet of nauwelijks satirische elementen bevat, maar wel science fiction . Bilderdijk heeft kennelijk
zijn best gedaan bestaande wetenschappelijke theorieen toe to passen, zij her
met een fantastische argumentatie .
oals to verwachten is van de astronoom-literatuurhistoricus Verkuyl heeft
deze zich in de hier aangekondigde tekstuitgave vooral bezig gehouden met de
(natuur)wetenschappelijke achtergrond
van de Luchtreis. In de rijke annotatie
blijft war dat betreft geen probleem
onbesproken en dat zijn er veel want
Bilderdijk geeft nogal war quasi-wetenschappelijke beschrijvingen in een vrij
technische terminologie, fragmenten
die een doorsnee literatuurhistoricus
geneigd is snel door to lezen . Bilderdijk
was bovendien een ongelofelijk belezen
man, die op tal van wetenschapsvelden
wel thuis was of er althans gegrasduind
had en bet kost uiteraard veel werk to
proberen al zijn sporen op gebieden als
taalkunde, prehistoric, astronomic,
natuurkunde, geologie, theologie e tc . t o
volgen . Ook hier was door Van der
Horst in een niet-gepubliceerde studie
al voorwerk gedaan en zo blijkt een zeer
belangrijke bron van Bilderdijk geweest

to zijn de witserse schrijver Jean
Andre Deluc, een "schrandre man en
rechtgeloovig Christen" die zich als
taak had gesteld her boek Genesis en de
geologie met elkaar to verzoenen.
Een 'Uitleiding' gaat al op deze problemen samenvattend in, maar behandelt ook meer literair-historische kwesties . o geeft Verkuyl vrij veel aandacht
aan de vraag hoe de verteller zich presenteert, in hoeverre de anonimiteit
gehandhaafd blijft en Bilderdijk als verteller herkenbaar geweest zal zijn .
Vervolgens beschrijft hij de geintendeerde lezer : iemand van een grote eruditie - hij wordt bijvoorbeeld verondersteld Grieks to kennen - en geschoold
genoeg om de natuurwetenschappelijke
bewijsvoeringen to volgen . Ook gaat
hij, na Van der Horst, opnieuw in op
de vraag naar de genre-aanduiding, dit
in combinatie met de vraag naar de
strekking van het verhaal . Wat dat laatste schrijft Verkuyl : "Die strekking kan
men een tweeledige noemen : een
demonstratie van her belang van het
toeval in de wetenschap, en zo een
keuze voor een bepaald standpunt in
een filosofisch debar ; een bewijs voor
een astronomische = her bestaan van
ondermanen , en ook van een cultuurhistorische hypothese = her bestaan
van een oude Noordelijke beschaving " .
Wat de vormgeving van her werkje
betreft concludeert Verkuyl : "een fictioneel kader, en een spel met motieven
uit de imaginaire-reisverhalentraditie" .
Een imaginair reisverhaal mag her niet
heten omdat de voor dat genre zo
karakteristieke morele kritiek op de
eigen samenleving ontbreekt .
Als altijd maakt Verkuyl her zijn
lezers niet gemakkelijk . Hij formuleert
ingewikkeld, met lange zinnen, doet
een beroep op niet altijd bestaande
kennis (mijn hierboven gegeven plaatsing van Deluc bijvoorbeeld kon ik niet
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aan Verkuyl ontlenen die ons zelfs 's
mans volledige naam onthoudt maar
komt uit een artikel van R.WP Visser
in De nieuwe taalgids (1974) p. 293) en
een betoogtrant waarin details her zicht
op de grote lijn bemoeilijken .
Maar wie zich de moeite getroost
door de schors heen to bijten komt bij
een kern van grote geleerdheid die Bilderdijks in de Nederlandse context
toch wel heel bijzondere en interessante en zeker ook lezenswaardige verhaal
van alle nodige toelichting heeft voorzien .
M .A. Schenkeveld- van der Dussen
Willem Bilderdijk, De kunst der poezy.
Ingeleid en van aantekeningen voorzien
door W van den Berg en J .J . Kloek.
Amsterdam, Prometheus/Bert Bakker,
1995 . Nederlandse klassieken V. ISBN
90-351-1502-3 . Prijs : f 45,- (geb .) ;
f 34,90 (ingen .) .
Met recht is in de serie Nederlandse
Klassieken een deel gereserveerd voor
De kunst der poezy van Willem
Bilderdijk. Van de 300 .000 versregels
die Bilderdijk naliet, horen de 540 van
dit - in 1809 of 1810 uitgesproken en
in 1811 gedrukte - pleidooi voor een
vernieuwing in de kunst tot de bekendste . Her poetisch manifest was echter
sinds lang slecht verkrijgbaar : de uitgave van Kollewijn, iets meer dan 100
jaar geleden in de serie wolsche herdrukken (nr. 6) verschenen, was de
laatste complete en geannoteerde . Voor
wie, zoals ondergetekende, jaar na jaar
geconfronteerd is geweest met de als
reader gereproduceerde Kollewijn-editie, is alleen al her feit dat her gedicht
nu weer als boek beschikbaar is, een
verademing. Daarbij komt dat het werk
aantrekkelijk is vormgegeven : in een
heldere typografie en met goed gere-

produceerde, toepasselijke afbeeldingen
uit de van Bilderdijk overgeleverde
manuscripten .
Ook inhoudelijk mag De kunst der
poezy er zijn . De editeurs, W van den
Berg en J .J . Kloek, belichten in een
inleiding van ruim 60 paginas her
gedicht vanuit verschillende invalshoeken, waarbij steeds de in het letterenonderzoek actuele ontwikkelingen
verwerkt zijn : na de voornaamste
negentiende- en twintigste-eeuwse reacties in de paragraaf receptiegeschiedenis', volgen beschouwingen over de
plaats van her gedicht binnen her genre
ars poetica en over Bilderdijks visie op
poezie als uitstorting van gevoel .
Vervolgens komen her voordrachtskarakter van de tekst en de enig overgebleven manuscriptversie ervan aan de orde .
Tot slot wordt Bilderdijks nationale en
internationale positie nader bepaald.
Beknopte maar adequate woordverklaringen, gecombineerd met inhoudelijke
toelichting op de gedachtengang in her
werk, begeleiden de eigenlijke tekst .
Een bijlage met varianten rapporteert
de belangrijkste verschillen tussen her
manuscript en de gedrukte versie ; een
bibliografie van primair en secundair
materiaal sluit her geheel af.
De benadering vanuit de verschillende invalshoeken zorgt er niet alleen
voor dat de inhoud van het gedicht,
bijvoorbeeld in zijn metafysische
dimensies, verduidelijkt wordt, maar
ook dat her belang van De kunst der
poezy voor de literatuurgeschiedenis
goed uit de verf komt, onder meer waar
her de Nederlandse reacties en her
beeld van de internationale romantiek
betreft . De uitgave is daarmee een aanwinst voor de onderwijsmarkt, maar zij
zal hopelijk ook haar weg naar een breder publiek vinden .
Lia van Gemert
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M . Mathijsen, Naar de letter; handboek
editiewetenschap. Van Gorcum, Assen
1995 . Prijs : f 69,50 .
Dit imposante handboek, uitgegeven
onder auspicien van her Constantijn
Huygens Instituut van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, bestaat uit zestien hoofdstukken, een bibliografie van achttien
dichtbedrukte pagina's, twee bijlagen
en een register van twaalf pagina's . Het
is bovendien voorzien van tientallen
illustraties (bijzondere manuscripten,
drukproeven en drukken, verschillende
soorten edities en variantenapparaten,
de nauwelijks to onderscheiden handmatige correctie van een r' in een n'
door Van Eyck in zijn bundel Inkeer
etcetera) . Naar de letter is bestemd voor
'iedereen die een tekst uitgeeft van een
auteur die niet meet in leven is', met
then verstande dat middeleeuwse en
oudere handschriften alsmede incunabelen buiten beschouwing blijven . Het
boek 'richt zich tot editeurs, studenten
en uitgevers' (p . 15) . Wie een editie
gaat voorbereiden kan niet om dit standaardwerk been, en wie reeds een editietechnisch probleem heeft, zal door
dit handboek minstens in de richting
van een verantwoorde oplossing geholpen kunnen worden, want binnen dit
vak bestrijkt her alle terreinen.
De titels van de hoofdstukken geven
een indruk van de varieteit aan onderwerpen die Mathijsen in de meeste
gevallen uitputtend behandelt : Korte
geschiedenis van her editeren ; War een
editeur zich dient of to vragen voor hij
aan een editie begint ; Editietypen ; Her
materiaal ; oekwegen ; Selectie van de
primaire documentaire bronnen; De
keuze van de basistekst ; De geschiedenis van bet drukken en gevolgen voor
her editeren ; Beschrijving van drukken
en collatie ; Kritische evaluatie van de
basistekst en constitutie van de lees-

tekst ; Varianten ; De commentaar ; De
ordening van de editie ; Speciale problemen bij her uitgeven van brieven, dagboeken en historische documenten ;
Nalatenschappen ; Computerhulp bij
het editeren . Elk hoofdstuk is voorzien
van een geselecteerde bibliografie .
Mathijsen vreest dat de verwachting
is, Vat er nu eindelijk een wetboek voor
editeurs op tafel' ligt (p. 11) . Die verwachting lijkt mij terecht, gelet op de
status van de auteur en de auspex, gelet
ook op de chaos in de praktijk en de
theorie van her editeren . Haar vrees
voor bet legislatieve aspect dat her bock
zou kunnen gaan krijgen, is voorstelbaar door de 'ontmoedigende hoeveelheid informatie over bet editeren' die ze
aantrof. e geeft aan dat her 'alleen al
fysiek bijna onmogelijk is om her hele
internationale publikatiepodium to
overzien' (p . 11), maar ik geloof dat ze
daarmee toch een indrukwekkend eind
is gekomen . onder al to veel to overdrijven kan men stellen dat Mathijsen
ieder probleem dat, of zelfs iedere
mogelijkheid die zich binnen dit vak
voor kan doen, traceert en voorziet van
belichting door uiteenlopende wetenschappers, waaronder natuurlijk zijzelf.
Behalve een samenvattend overzicht
van de stand van zaken in de editiewetenschap, wil Naar de letter ook een
praktisch handboek zijn voor wie een
tekst uitgeeft. Maar door her met
behulp van allerhande secundaire literatuur belichten en anders belichten
van ieder onderwerp waarover een editeur kan of zou kunnen piekeren, lijkt
her bock me iets to theoretisch van
opzet om ook nog goed door to kunnen
gaan voor een praktisch handboek. Een
editeur (in spe) gaat mijns inziens in
een handboek niet op zoek naar hoe
her zou kunnen en hoe het ook zou
kunnen', maar naar hoe het volgens
wie-het-weten-kan het best gedaan kan
worden . Antwoorden op dit soort vra-
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gen biedt her boek zeker ook, maar ze
moeten worden gezocht to midden van
de overwegingen .
En natuurlijk : 'Elke tekst brengt zijn
eigen problemen mee, en eenheidsvoorschriften zijn er niet to geven voor
een editie' ; war dat betreft is her ook
begrijpelijk dat her in vele gevallen
slechts aanwijzingen voor oplossingen
geeft en 'geen strakke en rigide regels
. . . die editeurs al dan niet gedwee
kunnen opvolgen' (p. 16) . Maar een
war sterkere scheiding tussen laat ik
maar zeggen editiewetenschap (geschiedenis en ontwikkeling van en reflectie
over her vakgebied) en editietechniek
(wanneer hoe to handelen bij her editeren) zou misschien de bruikbaarheid
van her boek vergroot hebben .
Doch niet zonder grond hoopt
Mathijsen dat voortaan 'edities in
Nederland bij alle uitgevers en aan alle
universiteiten en instituten uitgevoerd
zullen worden volgens de beschreven
wetenschappelijke normen' (p . 18) .
Naar de letter biedt zeker een goed
gedocumenteerd kader om op een
gedegen wijze (opnieuw) na to denken
over her editeren aan de hand van
Mathijsens grondige overwegingen bij
iedere stap die er op her immer gladde
editie-ijs gezet kan worden .
Fabian RW. Stolk
S . Vestdijk: Over Gustav Mahler, tekst
op cd-rom; met een handleiding voor
de gebruiker en een beknopte lijst van
selectiecriteria . In cassette . Doorn/
Eindhoven 1995 : Stichting Auteursrechten Simon Vestdijk/Applidata bv .
Met de introductie van de cd-rom en
de gestage groei van her Internet of
World Wide Web (WWW) heeft de
digitale opslag en verbreiding van literatuur een belangrijke impuls gekregen .

Nogal war werken zijn immers met
behulp van deze nieuwe technologische
media op het scherm van de PC to
raadplegen en to bevragen . Leerzaam
blijft een elektronisch bezoek aan her
Dartmouth Dante Project', dat de volledige tekst van Dante's Divina
Commedia bevat en een flink deel van
de commentaren die sinds her midden
van de vijftiende eeuw over dit werk
zijn geschreven . Je behoeft geen Dantespecialist to zijn om in to zien dat met
een onderneming als deze her klassieke
filologische handwerk enigszins overbodig dreigt to worden . De gedrukte
bronnen en de handbeschreven fiches
zijn hier door tekstbestanden en databases vervangen .
Ook in Nederland zijn inmiddels
literaire werken in digitale vorm bereikbaar gemaakt . Wie de Internet-pagina
van de KB to Den Haag bezoekt, kan
een stap zetten in (war genoemd wordt)
Her huis van Laurens Jansz . Coster' .
Volgens de architecten en aannemers
wordt daar 'gebouwd aan een zo
omvangrijk mogelijke bibliotheek met
klassieke Nederlandstalige literatuur. Al
op dit moment zijn hier meerdere hoeken en veel korte teksten gratis in een
elektronische editie to verkrijgen .' Hoe
bescheiden de verzameling vooralsnog
ook moge zijn (men vindt er de Beatrijs
naast Gorters Met), her begin is
gemaakt, en to hopen valt dat deze
onderneming zich in de toekomst in
gunstige zin ontwikkelt .
Of de recent verschenen uitgave van
de essayistische beschouwingen van
Simon Vestdijk over Gustave Mahler
op cd-rom aan deze ontwikkeling bijdraagt, waag ik evenwel to betwijfelen .
Wie de bijgevoegde installatieprocedure volgt en onder Windows 3 .1 of Dos
her bijgevoegde zoekprogramma start,
kan in een mum van tijd woorden of
woordgroepen vinden, al dan niet in
combinatie met andere . 'Deze nieuwe
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technologie maakt her mogelijk specifieke informatie snel en doeltreffend to
raadplegen . Bovendien kunnen de
gewenste en belangrijke passages direct
worden geprint of met een computersysteem worden verwerkt.' Aldus de
uitgevers op de achterzijde van het
doosje waarin de cd-rom kan worden
opgeborgen . Maar met deze ode aan
snelheid en gebruiksgemak is her
belang en de betekenis van dit project
zo ongeveer geschetst.
In de eerste plaats zoekt de
lezers/gebruiker tevergeefs naar een editietechnische aantekening . Men moet
dus raden waar en wanneer de essays
van Vestdijk over Mahler zijn verschenen, welke basistekst is gekozen, of er
editeursingrepen zijn gepleegd, enzovoort . War Marita Mathijsen in haar
Handboek Editiewetenschap heeft opgemerkt, geldt voor elke uitgave, of deze
nu gedrukt is of in digitale vorm ter
beschikking wordt gesteld . De digitale
klassieke bibliotheek in oprichting
vindt alleen bezoekers en gebruikers
wanneer de boeken op deugdelijk wijze
zijn verantwoord en uitgegeven .
In de tweede plaats blijft bij gebrek
aan toelichting onduidelijk war de uitgevers hebben beoogd met de bijgevoegde 'beknopte lijst van selectiecriteria' . Deze bestaat uit een grote
verzameling woorden die Vestdijk in
zijn Mahler-essays heeft gebruikt.
Wanneer zo'n lijst al nuttig is, had deze
voor hetzelfde geld ook op de cd-rom
kunnen worden geplaatst .
Tot slot is het jammer dat de uitgevers niet geprobeerd hebben de multimediale mogelijkheden van de cd-rom
war meer to benutten door her invoegen en verwerken van enig literair, cultuurhistorisch en muzikologisch commentaar. Op een cd-rom kunnen ook
afbeeldingen van schilderijen en facsimile's van partituren worden opgeslagen . Bovendien passen op een cd-rom,

zoals op elke 'ordinaire cd', muziekfragmenten . Vestdijks beschouwing over
Mahlers 'Negende Symfonie' begint als
volgt : 'Wanneer men her openingsdeel
van de Negende Symfonie als her hoogtepunt van Mahlers oeuvre wil
beschouwen, dan is dit zeker niet
omdat het synthetisch karakter ervan
zich openbaren zou in een samenvatting van al her vroegere . Dit deel vertegenwoordigt een totaal nieuwe Mahler,
en de verbindingslijnen met her "Lied
von der Erde" . . . reiken niet toe ter
verklaring van dit verrassend moderne
idioom, dat vooral in de doorwerkingen reeds sterk aan de "tweede
Schonberg" doet denken, die van de
vrije atonaliteit, en in her bijzonder van
de Funf Orchesterstucke, waaruit her
meest waardevolle werk van Webern en
Berg rechtstreeks is of to leiden .' Wie
dit staaltje muzikologische comparistiek wil leren begrijpen - en Vestdijk
klimt graag en vaak tot dergelijke hoogten - kan wel een beetje hulp gebruiken . Nu dergelijke hulp ontbreekt, is
deze cd-rom niet veel meer dan een
onzorgvuldig uitgegeven hulpmiddel
waarmee her op zijn best sneller en
makkelijker bladeren en zoeken is .
Ben Peperkamp
Eep Francken en Peter van onneveld
(eds), Van Oost tot West. Koloniale en
post-koloniale literatuur in het Nederlands. Leiden, 1995 .
Semaian is de publikatiereeks van de
Leidse vakgroep Talen en Culturen van
uidoost-Azie en Oceanie . Als aflevering 12 verscheen in 1995 Van Oost tot
West, koloniale en post-koloniale literatuur in het Nederlands, onder redactie
van Eep Francken en Peter van
onneveld . De vijf opgenomen bijdragen zijn de neerslag van lezingen die to
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beluisteren waren op de Leidse
'Letterendag' van 1994, een initiatief
van de vakgroep Nederlands, die
inmiddels een flinke expertise heeft
opgebouwd ten aanzien van de koloniale en post-koloniale letterkunde .
De inleiding problematiseert her
begrip koloniale literatuur, schetst kort
de internationale ontwikkelingen op
dat vakgebied, en benoemt de bijzondere positie van met name de IndischNederlandse letterkunde: eerder geschreven over de kolonie dan vanuit de
kolonie . Rushdies uitspraak The empire writes back to the centre', inmiddels
in de vorm The empire writes back
bekend geworden als de titel van een
befaamd handboek over post-koloniale
literatuur, is voor de Nederlandse letterkunde wel van toepassing op de
West, maar niet op de Oost .
De vijf hoofdstukken bestrijken verschillende werelddelen: niet alleen
Oost-Azie/Oceanie komt in deze
Semaian aan bod, maar ook Afrika en
uid-Amerika . De auteurs scheren
langs de periferie van her koloniaal-literaire imperium (Nieuw-Guinea, uidAfrika, Kongo, Brazilie, de Antillen),
zonder het centrum (Java) aan to doen .
Noord-Amerika met zijn op Jacob Cats
afgestemde leescultuur in NieuwNederland blijft onvermeld .
De empire-builder Johan Maurits
van Nassau, gouverneur-generaal van
Brazilie, is her onderwerp van her
hoofdstuk van Ton Harmsen . Vondels
gedichten op 'Maurits de Braziliaan'
waren al eerder bestudeerd, maar de
teksten van Barlaeus over de kolonie en
haar Kleefse gouverneur zijn betrekkelijk onontgonnen terrein . Strikt genomen Been Nederlandse letterkunde,
want Barlaeus schreef Latijn, maar
uiteraard wel een aspect van het koloniale discours van de Republiek .
Harmsens uitleg verraadt goede kennis
van her humanistenlatijn ; over Duitse

woordgeslachten valt met hem te twisten (die Erdkreis moet der zijn) .
Jacqueline Bel presenteert een vergelijkend onderzoek van twee AntilliaansNederlandse teksten, Debrots Mijn
zuster de negerin en Arions Dubbelspel
Tegen de achtergrond van de rellen op
Curacao in mei 1969 kan ze beide
auteurs betrappen op een onverwachte
en paradoxale dubbelspelige positie .
Eep Francken schrijft over de AfroNederlandse literatuur van
uidAfrika, de relatie van afstoting en aantrekking
Afrikaans
tussen
en
Nederlands, en over her merkwaardige,
maar institutioneel diep verankerde
verschijnsel dat her debiet van de
Afrikaanse literatuur hier to lande marginaal is . Van de moderne Afrikaanse
auteurs bespreekt hij Etienne van
Heerdens 'plaasroman' Toorberg.
Heel bijzonder, en tevens schaars, is
de koloniale bellettrie over NieuwGuinea . Peter van onneveld, die er
een tijdje heeft gewoond, laat zien dat
schaamte van de kolonisator over het
eigen onvermogen jegens de Papoeas
een belangrijk motief is, zowel in de
literatuur als in de werkelijkheid van
war ooit de verste uithoek van ons
Koninkrijk vormde . Ton Anbeek sluit
de reeks hoofdstukken met een
beschouwing over de (vooral Vlaamse)
Kongo-literatuur : de verwarrende confrontatie met her Andere .
Van Oost tot West telt 104 pagina's en
kost f 20,- . Het adres van de uitgever,
de vakgroep Talen en Culturen van
uidoost-Azie en Oceanie, is postbus
9515 to 2300 RA Leiden . ISBN 9073084-14-8 .
Arie Jan Gelderblom
PC . Hooft, Lyrische poezie. Nieuwe
tekstuitgave door P. Tuynman, bezorgd
door G .P van der Stroom . Twee delen,
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resp. teksten en apparaat, 516 en 266 p .
Uitg . Atheneum-Polak & Van Gennep,
Amsterdam, 1994 (Nederlandse klassieken) . ISBN 90-253-5024-0 . Prijs
f 125,- .
Wie het eerste sonnet uit Hoofts 'rijmkladboeken' in de nieuwe editie van
Tuynman, bezorgd door Van der
Stroom (T.) vergelijkt met de tekst in
de uitgave van Leendertz-Stoett (L.St.), constateert de volgende verschillen:
- het opschrift is in L .-St . geheel kapitaal gedrukt, in T niet ;
- in r. 2 heeft L .-St. lust, bij T . ontbreekt het accent (terecht : het is in her
origineel niet meer dan een u-boogje,
dat L .-St. anders ook niet weergeeft) ;
- in r. 2 en 10 heeft L.-St . resp. In en
Ick, T Jn en Jck,
- bij r. 3 geeft T ., in een aantekening,
een open variant' ;
- regel 4 en 8 zijn in L .-St . niet ingesprongen, in T wel ;
- in r. 6 heeft L .-St. Min, T MIN;
- de ondertekening met bet motto staat
in L .-St . cursief, in T romein .
De verschillen zijn elk op zich van
weinig belang, en geen van alle terug to
voeren op verschil van lezing . Het is
verschillend editeursbeleid dat ermee
aan bet licht komt . In L.-St . i s genormaliseerd; Tuynman wil in Principe een
tekst aanbieden die letter voor letter bet
handschrift volgt en ook Been keuzen
maakt die Hooft zelf niet heeft
gemaakt. Het is een Principe dat lastige
consequenties heeft, en waar ook niet
100% aan is vastgehouden - ik kom
hier nog op terug - maar her is ongetwijfeld het juiste uitgangspunt voor
een uitgave die aan de basis moet liggen
van verder onderzoek . De brongetrouwheid manifesteert zich ook in het
weergeven van de oorspronkelijke typografische presentatie van de op- en
onderschriften, waardoor signalen

zichtbaar blijven die in de genormaliseerde presentatie van L .-St. aan her
oog worden onttrokken ( vgl . de in II,
p. 20 aangeduide voorbeelden) . En verder bevat deze uitgave, volgens opgave
van Tuynman (die ik overigens, dat zal
men mij vergeven, maar zeer marginaal
heb getoetst) 'enkele tientallen' kleine
correcties ten opzichte van zijn voorganger en zijn er nieuwe bronnen in
verwerkt (Vgl . II, p . 29 en 53) . onder
twijfel hebben we hier een editie waar
op to bouwen valt.
Her is niet de grote PC . Hooft-uitgave geworden waar in 1947 her initiatief toe is genomen . De oorspronkelijke
doelstelling : een documentair-wetenschappelijke editie met een gedetailleerd apparaat per gedicht over de
bronnen, en een volledig manuscriptologisch protocol met alle varianten en
verworpen lezingen uit de handschriften, plus taalkundige toelichtingen bij
elke tekst (vgl . I, p. 11), is als gevolg
van de onvolmaaktheid van deze wereld
niet gerealiseerd. Voor deze uitgave zijn
knopen doorgehakt . De gedichten verschijnen hier zonder een systematisch
overzicht van de bronnen, met slechts
een selectief manuscriptologisch- en
variantenapparaat en zonder woord- en
zinsverklaringen . Ook - ik vermeldde
het al - is er van her strikt-documentaire karakter afgeweken doordat sommige schrijfwijzen, die een 'onmogelijk'
woordbeeld opleveren, alsnog zijn aangepast ( bijv. nr. 227, r. 35 Amphjons
werd Amphjons, maar Jck (als in het
voorbeeld hierboven) werd niet Ick, vgl.
II, p. 14-16) . Helaas ging een en ander
niet zonder vergissingen en de hele
operatie lijkt mij achteraf ook niet zo
heel nuttig geweest, vooral omdat er
toch geen sprake van is dat daarmee
een editie voor lezers, niet alleen voor
filologen' (I, p . 13) zou zijn ontstaan .
Her is een mooi boek en wie van Hooft
houdt, zal her voor her geld niet laten

nog war
onderzoek
wetenswaardigheden
terloops omtrent
als
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liggen, maar ik denk niet dat er veel
lezers zijn die de teksten in de vorm
waarin ze hier verschijnen, zonder toelichtingen, kunnen volgen . Dan is L.St . nog altijd heel wat vriendelijker in
her gebruik. Deze uitgave is er, geheel
volgens de oorspronkelijke opzet, een
voor de studeerkamer.
De beperking van die opzet heeft het
boek er niet eenvoudiger op gemaakt .
Band II bevat niet voor niets twee leeslinten . Want behalve dat veel van de
gebruikelijke informatie over de bronnen ontbreekt, zijn de we1 verstrekte
gegevens verspreid over twee series aantekeningen, die niet om systematische,
maar puur om toevallig-historische
redenen gescheiden zijn . Her zijn in de
eerste plaats de 'aantekeningen' . Die
verschaffen bij elk gedicht gegevens
betreffende de bron of bronnen (vindplaatsen, onzekere lezingen, open
varianten, varianten in andere hss), en
geven soms ook doorgehaalde lezingen,
varianten in drukken en/of extra informatie van allerlei aard . Tijdens de laatste face van de voorbereiding voor deze
uitgave is daar nog bij gekomen een
rubriek addenda en corrigenda', waarin de editeur de verdere kennis toevoegt
die hem 'sedert de feitelijke afsluiting
van zijn
de bronnen bekend geworden is, en
. ..
resultaten van vroeger naspeuringen,
waarvoor her benutten van deze laatste
gelegenheid tot mededeling niet geheel
misplaatst leek, opgediept uit zijnl
herinnering en uit een enkele teruggevonden map met oude notities' (II, p .
151) . Verder zijn in deze rubriek verwijzingen naar brieven en andere documenten toegevoegd die licht kunnen
werpen op her ontstaan van de gedichten ; en tenslotte zijn hier de normaliseringen in de teksten (zie hierboven)
verantwoord .

Al met al hebben we met dit deel de
beschikking over een schat aan gegevens omtrent de gedichten van Hooft
en de manier waarop die onder de
mensen kwamen . Veel van deze informatie is ook toegankelijk gemaakt door
een inhoudsopgave (II, p . 152-153) .
Wel is her duidelijk dat we hier in belangrijke mate zijn overgeleverd aan her
toeval en aan de discretie van de editeur. Waar her alternatief kennelijk was
geen boek', hoort men mij niet klagen,
maar her blijft een beetje frustrerend .
o heeft Tuynman naar eigen zeggen
alle doorhalingen in de handschriften
weten op to lossen, maar als lezers moeten we her doen met de mededeling dat
de meeste ervan niet interessant zijn (II,
p. 50) . En ook die dat wel zijn krijgen
we lang niet allemaal to zien (II, p . 52) :
bij steekproeven bleek mij dat er inderdaad geen peil op to trekken is .
Correcties in de ene regel worden wel,
in de volgende niet vermeld, ook als ze
mogelijk met elkaar samenhangen ( vgl .
n r. 26, 'Nijdige tijt', r. 1 en 2) . Nu heb
ik geen heimwee naar de over-scrupuleuze en over-complete presentatie in
Proeven I en II, maar een onderneming
als deze is toch opgezet om her materiaal voor andere onderzoekers toegankelijk to maken . Op zijn mint had dan
toch aangegeven kunnen worden waar
her eventueel ter image ligt . En war de
varianten in de drukken betreft :
Tuynman maakt mijns inziens war al to
gemakkelijk van de nood een deugd
door to stellen dat men die (II, p . 49)
beter in vivo' (zijn uitdrukking) onder
ogen kan nemen via AgW dan via een
nooit echt bevredigende selectie in een
opsomming' . Dat is een valse tegenstelling. Natuurlijk is her, dankzij AgW,
mogelijk geworden om zelf vast to stellen hoe de gedichten er in de drukken
zijn komen uit to zien . Maar de zin van
een editie is nu juist dat dat werk
gedaan is, door iemand die het geheel
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overziet en op verantwoorde wijze kan
presenteren. In deze uitgave is de informatie er volop maar een overzichtelijke
presentatie daarvan wordt node gemist .
Wie bijvoorbeeld wil weten hoe her
precies zat met de voorbereiding van
Gedichten 1636, nieuwsgierig gemaakt
door de stelling op blz . 32-33, heeft wel
meet dan twee leeslinten nodig, plus
een welvoorziene handbibliotheek, plus
misschien ook een bovengemiddelde
kennis van de PC . Hooft-filologie - dat
laatste vanwege de (soms amusante,
maar toch ook wel eens onhandige)
neiging van de editeur om niet aan to
geven of, dan wel met wie, hij in debar
treedt. En dat gebeurt nogal eens :
gebruik voor de addenda altijd her rode
leeslint!
Nu raak ik ongemerkt toch een beetje aan het klagen, en dat is niet de
bedoeling . Maar her blijft to hopen dat
iemand binnen afzienbare tijd in de
gelegenheid gesteld wordt om deel II to
vervangen (en niet : aan to vullen! Want
dan raken we echt de draad kwijt) door
een apparaat- en commentaardeel, met
her overzicht van de bronnen dat we nu
missen . We kunnen ons in elk geval
niet veroorloven her werk van Hellinga,
Smit, waan en Tuynman verder maar
in de kast to laten .
In de tussentijd gaat her gesprek
door. Ik noemde daarnet de kwestie
van de voorbereiding van de Gedichten
van 1636 . oals bekend is dat de editie
waarin her mooiste jeugdwerk zo jammerlijk is 'verbeterd', 'verschoolst' . In
her algemeen wordt Hooft zelf voor de
veranderingen verantwoordelijk gehouden . Deze toeschrijving berust echter
volgens Tuynman, 'uitsluitend en alleen
op een onjuiste interpretatie van niet
meet dan twee woorden in een brief:
"verschrijven" en "zangmaet"' (II, p .
32-33) . Volgens hem ligt bet anders :
heeft
'Hooft
de
1636-redacties
"geecht", maar zeker niet alles daarvan

is van zijn hand .' En nog stelliger: de
herziening van de teksten voor 1636
voorzover metri gratia is (grotendeels)
niet van Hooft' (II, p. 153, punt 5) .
Ik vraag me of of dat wordt waargemaakt. De argumentatie vindt in
hoofdzaak plaats in de addenda 50a en
193 . De bedoelde brief is nr . 604 in de
editie-Van Tricht, van 5 oktober 1633,
waarin Hooft aan Baak schrijft dat die
een tijdlang geen Tacitus heeft gekregen, door then ick bezigh ben met
mijn' jeughlijke rijmen bij een to raepen, ende to verschrijven, ten verzoeke
van de HH . Verburgh en Brosterhujzen, die dezelve denken to doen
drukken, en de bequaemste in 't landt
zijn om de liedekens op zangmaet to
stellen .'
Volgens Tuynman betekent verschrijven' hier enkel overschrijven', en
niet 'bewerken' ; en met op zangmaet
stellen' kan zijns inziens niets anders
bedoeld zijn dan : 'bijwerken om ze in
de pas to laten lopen met de zangmaat',
in casu: om er zuivere jamben van to
maken . Er zijn bovendien aanwijzingen
dat gedichten uit her tweede en derde
rijmkladboek niet door Hooft zelf,
maar in zijn opdracht zijn verschreven' . Ergo: de metrische correcties voor
1636 zijn van B . & B . en niet van
Hooft .
Dit gaat mij toch war to snel .
Tuynman geeft het zelf al aan : zelfs als
Hooft met verschrijven' alleen 'overschrijven' bedoelde, dan sluit dat nog
niet uit dat hij, al overschrijvend, tegelijk 'verschreef' . Verder : er zijn zeker
aanwijzingen dat gedichten uit her
tweede en derde rijmkladboek door
derden zijn overgeschreven - bijvoorbeeld de Arbele-gedichten (vgl . II, p .
169 bovenaan) . Maar geldt dat voor
Ale gedichten uit die verzamelingen?
Daar blijkt niets van . Ik denk nu uiteraard vooral aan de beroemde sonnetten
uit her begin van her tweede rijmklad-
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boek ('jeughlijke rijmen' toch zeker) :
'Geswinde Grijsart', 'Mijn lief. . .' Dat
(en natuurlijk Granida en Geeraerdt van
Velsen) zijn de teksten, en niet de
Arbele-sonnetten, waar de metrische
correcties zulke betreurenswaardige
gevolgen hebben gehad - hoewel die,
maar dat terzijde, ook weer niet overdreven moeten worden . ijn ook deze
gedichten door Hooft zelf, of in zijn
opdracht, alleen maar gekopieerd en
aan B . & B . ter hand gesteld ; en hebben die er vervolgens de wijzigingen in
aangebracht? We weten er eenvoudig
niets van . Hooft heeft her er niet over :
hij spreekt alleen over liedekens die door
de twee heren op zangmaat' zouden
kunnen worden gesteld . En doelde hij
daarbij wel op metrische correctie?
Mijns inziens dacht hij wel degelijk
(precies war men tot nu toe meestal
aangenomen heeft) aan her aanbrengen
van muzieknotatie bij de zangteksten .
Dat is immers war Van den Burgh hem
een halfjaar later afraadt (brief nr 630) :
'Dat U E . . . gelieft . . . her daer voor
to houden, als of de Reien, en d'anderen ten sang gesticht, door 't geselschap
van wijs-teickens beret opgetoit souden
schijnen . . .' dat is - vat ik gemakshalve
samen - een al to grote bescheidenheid
van u, en bijna niemand zal er war aan
hebben . Her lijkt me duidelijk: Hooft
dacht dat B & B zijn liedjes met
muziek zouden kunnen uitgeven ; ja
zelfs dat ze voor die taak de bequaemste in 't landt' waren. Maar die vonden
bet niet nodig of hadden er geen zin in .
Over sonnetten en toneelstukken geen
woord .
Mijn conclusie is dat de uitspraken
van Tuynman over de totstandkoming
van de editie 1636 (vooralsnog) onvoldoende onderbouwd zijn . En om nog
een stap verder to gaan : bij zo weinig
evidentie van her tegendeel geloof ik
dat we de gewraakte metrische correc-

ties beret aan Hooft zelf kunnen blijven
toeschrijven .
Ton van Strien
Th . Mertens (red .), 'Siet, de brudegom
comt.' Facetten van «Die geestelike brulocht» van Jan van Ruusbroec (1293 1381) . Kampen, Uitgeverij Kok, 1995 .
ISBN 90-242-6233- . Prijs fl . 22,50 .
Ter herdenking van de zevenhonderdste geboortedag van Jan van Ruusbroec
organiseerde her Ruusbroecgenootschap op 4 september 1993 een wetenschappelijk congres rond Die geestelike
brulocht, algemeen beschouwd als her
hoogtepunt van her werk van Ruusboec. De vijf bijdragen aan dit congres
zijn onder redactie van Thom Mertens
uitgegeven in een fraai boekje. De titel
van de publikatie is ontleend aan de
openingszin van de Brulocht 'Siet, de
brudegom comt ; gaet ute hem to ontmoete' . Deze zin is de themazin van de
Brulocht, waarop de structuur van her
werk gebouwd is .
In een korte inleiding belicht
Mertens her belang van de Brulocht
vanaf de Middeleeuwen tot nu toe . Van
de hand van Mertens is ook her laatste
artikel in de bundel . Door studie van
'handschrift D' probeert hij een antwoord to vinden op de vraag : war wist
een lezer of toehoorder in de Middeleeuwen van de auteur Ruusbroec? Hij
bespreekt de proloog van broeder
Gheraert van Herne, die zelf Ruusbroec
ontmoet had en zijn werken gelezen
had, en de epiloog van de Nacomelinc,
die Ruusbroec alleen uit teksten kende .
Uit deze en andere gegevens concludeert Mertens dat twee hoofdtrekken
her beeld van Ruusbroec bepaalden
voor de gemiddelde lezer : ze kenden
hem als een rijk begenadigd persoon,
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die zijn inspiratie uitte in zijn schrijver- nauw aansloot bij hun concrete geesteschap .
lijke beleving. Daarop wijst Paul
Frank Willaert onderbouwt de ver- Verdeyen . De liturgie van de kerk
onderstelling dat Ruusbroec bij her kende twee komsten van Christus : zijn
schrijven van de Brulocht eerder aan menswording en zijn wederkomst .
luisteraars dan aan lezers heeft gedacht . Bernardus van Clairvaux voegde daar
Verschillende uiteenlopende beoorde- een derde komst aan toe, de verborgen
lingen van Ruusbroecs teksten worden komst van Christus in de ziel van de
tegen die achtergrond begrijpelijk. gelovige. Ruusbroec neemt dit van
Ruusbroec houdt zich bijvoorbeeld aan Bernardus over. Al zijn geschriften gaan
de regels voor de preek, een oraal tekst- over deze derde komst . Verschillende
type . Die regels waren bedoeld om de aspecten van de minnerelatie en de
preek goed to kunnen begrijpen en mystieke vereniging bij Ruusbroec veronthouden. In de structurering van zijn tonen sterke overeenkomsten met
tekst maakt Ruusbroec gebruik van gedachten van Willem van Saintconventionele boekenwijsheid en sche- Thierry. Invloed van Willem is duidemas, die bedoeld zijn als mnemotech- lijk aanwezig maar moeilijk hard to
nische hulpmiddelen voor de lezers/ maken .
toehoorders. Verder maakt de stijl,
Tenslotte verzorgde Paul Mommaers
gekenmerkt door additieve zinscon- een bijdrage over 'natuurlijke mystiek' .
structies, nevenschikkende voegwoor- In de Brulochtvergelijkt Ruusbroec zijn
den en tegengestelde begrippen, aanne- eigen godservaring met die van gelovimelijk dat zijn tekst nog diep geworteld gen die 'sonder gracie' inkeren . Beiden
was in de oraliteit .
gebruiken grotendeels dezelfde methoTwee paren tegengestelde begrippen de maar her resultaat is verschillend :
worden door Guido de Baere geanaly- degene die contempleert met genade
seerd . Hij bekijkt de frequentie en de rust tenslotte in gode', terwijl degene
spreiding van de woorden inkeeren - die natuurlijke mystiek bedrijft tenslotutekeeren en invloeyen - utevloeyen en te rust in ledigheid, waarbij alle geestegeeft een beschrijving van de context lijke en zintuigelijke vermogens uitgewaarin deze termen voorkomen . Op schakeld zijn . De laatste is op zichzelf
grond van de contextstudie komt De gericht en blijft daardoor alleen, terwijl
Baere tot een nadere beschrijving van degene die 'overnatuerlijcke' rust de
de betekenis van de termen: met deze Ander ontmoet, zijn rust brengt hem
vier begrippen is Ruusbroec in staat de juist weg van zichzelf. Over ditzelfde
hele mystieke beleving en haar natuur- thema publiceerde Mommaers in 1995
lijke voorwaarden to bestrijken . samen met Jan van Bragt een studie
Onderzoek naar woordbetekenissen is getiteld Ruusbroec in gesprek met het
zeer essentieel voor een beter begrip van Oosten, waarin her onderwerp diepde teksten van de mysticus . Ook in dit gaand uitgewerkt wordt .
geval blijkt hoe ongemeen trefzeker
De teksten van Ruusbroec zullen bij
Ruusbroec is in de keuze en creatie van veel lezers dezelfde gevoelens oproepen
zijn termen .
als bij broeder Gheraert : 'Ende al eest
Hoewel Ruusbroec geen bronnen datter veel woerden ende sinnen in
vermeldt in de Brulocht, sluit zijn staen die minen verstane onthoghen =
gedachtengoed weldegelijk aan bij een to boven gaan , nochtan peinsic dat die
traditie, namelijk die van monastieke goet moeten sijn .' Dit is volkomen
auteurs uit de 12de eeuw bij wie de leer begrijpelijk want de Brulocht is, evenals
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de overige werken van Ruusbroec,
moeilijke lectuur. Siet, de brudegom
comt helpt de getnteresseerde lezer goed
op weg: de vijf artikelen geven een heldere indruk van de verschillende benaderingswijzen van mystieke teksten en
doen op inzichtelijke wijze verslag van
het onderzoek . Dat de lezer dan nog
heel wat to ontdekken heeft, bewijst
bijvoorbeeld de genoemde publikatie
van Mommaers .
Jose van Aelst
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Periodiek
Nelleke Moser
Thomas Vaessens
De achttiende eeuw 27 (1995) 1 bevat
vier artikelen over Belle van
uylen
(C .P Courtney, Reassessing Belle de
uylen, a historical perspective' ; Pierre
H . Dubois, Belle van uylen en de
Verlichting' ; Yvette Went Daoust,
I : oeuvre epistolaire de Mme de
Charriere' en joke J . Hermsen, Over
de vrijheid . Belle van uylen en haar
kritiek op de verlichte rede') . In
'Tragiek der onmatige gloriezucht. De
'wijsgerige' achtergrond van Bilderdijks
Oedipus-vertaling (1779)' beschrijft
Joris van Eijnatten hoe Bilderdijk,
geInspireerd door de denkbeelden van
Cicero en Christian Wolff, met Edipus
een rationele, verlichte versie van her
drama heeft gepresenteerd . Karl de
Leeuw levert een bijdrage aan het
onderzoek naar de ontwikkeling van de
cryptografie in de vroegmoderne tijd in
'Een
lexicaal
geheimschrift
van
Wilhelmina van Pruisen op Hampton
Court' .

Alberts, Marion Bloem, Koos van
omeren en Ger Verrips .
In het volgende nummer (229,
1995), een themanummer gewijd aan
Kurt Schwitters, is o .m . een bijdrage
opgenomen van August Hans den Boef
en Sjoerd van Faassen over de vriendschap tussen Schwitters en Van
Doesburg .
Het derde nummer van deze jaargang (230, 1995) stelt Gerrit Krol centraal . Her bevat een verslag van her
gesprek dat J . Heymans met de auteur
had en Ad uiderent draagt bij met een
essay over Krols beleving van religie en
zijn godsbeeld .

Joris van Eijnatten doet in Het
Bilderdijk-museum (12, 1995) verslag
van zijn onderzoek naar de ideeenwereld van Bilderdijk. In "Aan Cats'
(1806) : Bilderdijks verborgen boodschap' bespreekt hij een door Bilderdijk
aan "de leidsman van zijn jeugd" opgedragen gedicht .

Dutch Crossing 19 (1995) 1 bevat de
tekst van een lezing van Marijke Spies
over her beeld van vrouwen in de
zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde en de gevolgen daarvan voor de
deelname van vrouwen aan her literaire
veld . De rol van de vrouw in de zeventiende eeuw komt ook aan bod in her
artikel van Pieta van Beek over de correspondentie in het Grieks tussen twee
geleerde vrouwen, Anna Maria van
Schurman en de Engelse Bathsua
Makin . David Fausset schrijft over de
waardering van imaginaire reisverhalen
in Tall ships, tall stories : travel liars
and the case of Krinke Kesmes' .

In Bzzlletin (228, 1995) schrijft
August Hans den Boef over Nederlandse fictie en de Indonesische dekolonisatie ('De hele jobsiade') . Kort stelt
hij teksten aan de orde van o .a . A.

Filter 2 (1995) 2 bevat in de rubriek
'Waaier' een aantal vertalingen van
Nijhoffs Lied der dwaze bijen' en een
beschouwing hierover door Theo Hermans . Matthijs Bakker wijdt een bij-
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drage aan de rol van her vertalen in
ON, hoho, bang, bang, ofhet lied van de
vrijheid van Remco Campert. Verder
recensies van o .a . Diederik C. Grit,
Driewerf zalig Noorden . Over literaire
betrekkingen tussen de Nederlanden en
Scandinavia (Maastricht 1994) en Tina
Krontiris, Oppositional Voices. Women as
Writers and Translators in the English
Renaissance (London & New York
1992) .

eichnungen Pieter Bruegels ('Van
Ostaijen en Bruegel als Alpenjagers') .
Ton Anbeek stelt zichzelf de vraag war
in 1995 de betekenis is van Ter Braak
als criticus en Frans de Rover bespreekt
de relatie tussen twee Romantici : J .J .
Slauerhoff en F.C . Terborgh. Kees
Snoek, tenslotte, rekent in De kennis
van het menselijk hart' Elisabeth de
Roos, critica en vrouw van Du Perron,
tot de kern van Forum .

Een nieuwe bijdrage aan de discussie
over poetica-onderzoek leveren in
Forum der letteren (1995, 1) Annelies
Schulte Nordholt en Jos van Winkel .
De auteurs tonen zich bevreesd voor
enkele consequenties van de door
Dorleijn en Van Rees voorgestelde benadering . Hun belangrijkste bezwaar is
dat de literatuur zelf in deze benadering
naar de achtergrond verdwijnt . Maaike
Meijer schrijft in hetzelfde nummer
over Rubber van Madelon SzekelyLulofs in her licht van Playing in the
dark van Toni Morrison ('Witheid in
de literaire verbeelding') . Haar deconstructie leidt Meijer tot de conclusie
dat Szekely-Lulofs gevangen was in
dezelfde ideologische mechanismen die
zij wellicht hoopte to bestrijden .
Het derde nummer van deze jaargang (1995, 3) bevat bijdragen aan een
colloquium dat ter gelegenheid van her
emeritaat van prof. dr. Francis Bulhof
in Oldenburg heeft plaatsgevonden .
Bulhof zelf draagt bij met een gedegen
overzicht van het debar over het
Modernisme in de Nederlandse literatuurwetenschap ('Contrast en realiteit') . Elrud Ibsch bespreekt de reacties
van enkele Modernisten (vnl . Ter
Braak) op her nationalisme van de jaren
dertig (Afzijdigheid en partijdigheid')
en Paul Hadermann gaat in op enkele
gedichten van Van Ostaijen, die hij in
verband brengt met Karl Tolnai's Die

Er lijkt een verandering to zijn opgetreden in her redactiebeleid van De gids .
In de laatste aflevering (1995, 4-11/12)
van deze jaargang zijn, behoudens
enkele kleine essays, geen publikaties
over Nederlandse literatuur opgenomen .
Literatuur 12 (1995) 5 bevat een artikel over de poezie van de Maximalen
door Koen Wauters ('Pump up the
volume! De Maximale beweging in de
Nederlandse poezie') . Mathijs Smit
schreef een artikel over de verhouding
tussen architectuur en literatuur rond
de eeuwwisseling aan de hand van het
werk van H .P. Berlage en Albert Verwey
('In deze Bouwkunst kan onze Dichtkunst een zuster zien') . Tussen de dichter en de architect bestond een hechte
vriendschap en geestverwantschap, die
onder meet tot uiting kwam in de poetische opschriften die Verwey voor de
Beurs van Berlage verzorgde . J .A .
Dautzenberg schenkt aandacht aan de
doodsoorzaak van een personage uit
Mulisch' De ontdekking van de hemel
in De wraak van een jaloerse god .
Het apocalyptische sterven van Max
Delius' . Tenslotte schreef Rolf Wolfswinkel een artikel over de estigers van
Gard Sivik, de Nul-beweging en
Barbarber ('Niet de fiktie, maar de
realiteit') .
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In Literatuur 12 (1995) 6 stelt M .A .
Schenkeveld- van der Dussen her probleem van her ontbreken van liefdeslyriek van vrouwen voor mannen in de
zeventiende eeuw aan de orde . Her
schijnt voor Nederlandse zeventiendeeeuwse schrijfsters not done' om hun
liefde voor een man in poezie to verwoorden voordat ze getrouwd zijn, en
dan nog wordt veeleer her huwelijk
bezongen dan de passie . Hartstochtelijke lyriek van vrouwen is religieus
van karakter, bf gericht aan andere
vrouwen, bf onderdeel van een pastoraal literair spel. Verder in dit nummer:
K. Beekman over Armando en Jan
Cremer; H .H.J . de Leeuwe, 'Her treurspel Scilla van Lukas Rotgans . Een stuk
voor toneelspelers' en Rob Delvigne,
'Hermans oordeelt en veroordeeld . Een
interview uit 1962' .
In Lust en gratie (47, 1995) is
meet een biografisch georienteerd
van Joke Hermsen opgenomen
Betje Wolff en en Belle van
( De vrijplaats van de brief') .

onder
essay
over
uylen

Gert Jan de Vries levert in Maatstaf
(1995, 5) een nieuwe documentaire
bijdrage aan her onderzoek naar de literaire uitgeverijen . Hij bespreekt Van
Oorschots exploitatie van Heijermans'
toneelwerken ( Voor de massa des
yolks') .
In nummer 7 van deze jaargang
(1995, 7) gaan Ronald Spoor en
Herman Verhaar tamelijk uitgebreid in
op her epische gedicht De grijze dashond van Du Perron (1937) . De titel
van hun essay is : 'Een keten van verbeelding'.
Hans Renders leverde aan her dubbelnummer (1995, 9/10) een biografische bijdrage over Hanlo ( Jan Hanlo
en de dood van Pieter Al') .

In Madoc 9 (1995) 2 beschrijft Eric Jas
de carriere van de Vlaamse componist
Guillaume Dufay. Eelco van Welie
interviewt de Duitse medievist Arnold
Angenendt . In Over de hekel' geeft
Peter Raedts kritiek op de egocentrische trekken van Bernard van Clairvaux . Verder recensies van : Beatrijs, een
middeleeuws MariamirakeL vert . Wil1em Wilmink, inl . en ed. Theo Meder
(Amsterdam 1995) ; Manuel Stoffers
(red.), De middeleeuwse ideeenwereld,
1000-1300 (Hilversum 1995) en Esther Koch, Erwin Mantingh, Jos Stover
en Kaj van Vliet (red .), Over kaken,
broodbanken en etstoelen . Sporen van
middeleeuws Nederland (Utrecht 1995) .

Nummer 3 van deze jaargang is grotendeels gewijd aan Nederland vb6r
Willibrord .
Norbert Voorwinden
schreef een artikel over orale dichtkunst
in de Nederlanden voor en tijdens
Willibrord ('Dat hoorde ik zeggen . . .') .
In Over de hekel' wordt Bonifatius aan
de kaak gesteld als geschiedvervalser
door Marco Mostert.
In her vierde nummer van Madoc
(1995) 4 doen Carine van Rhijn en
Mayke de Jong verslag van vier dagen
Berlijn in her gezelschap van de Engelse
medievist Ian Wood . Marielle Beukers
wijdt n .a .v. de tweehonderdste geboortedag van de grondlegger van de Bibliotheca Rosenthaliana, Leeser Rosenthal,
een artikel aan Hebreeuwse handschriften uit de middeleeuwen . Wybren
Scheepsma schrijft over 'Het kapittel
van Windesheim en de zielzorg voor
vrouwen' . Tenslotte doet Clara Strijbosch verslag van de werkzaamheden
met her oog op her samenstellen van
een bronnenrepertorium van her
Middelnederlandse lied .
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In de Mededelingen van het Frederik
van Eedengenootschap (29, 1995)
schrijft Arie van Loon over Van Eedens
veranderende opvattingen over natuur
en maatschappij tussen 1885 en 1905
('Blijde natuur of blijde wereld?') . Hij
concludeert dat Van Eeden de illusie
van
de maatschappijhervormende
kracht der natuur, na de mislukking
van zijn Walden-utopie, opgeeft .
Marijke Stapert-Eggen levert aan hetzelfde nummer een biografische bijdrage over De verloving van Martha van
Vloten en Frederik van Eeden' .
Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman 18 (1995) 2 bevat
een biografisch artikel over Jan van
Hoogstraten, wiens liefdesleven 'een
bron van inspiratie voor satirici vormde', niet in de laatste plaats voor Jacob
Campo Weyerman (Elly Groenenboom-Draai, De schele droes op
drift') . Joris van Eijnatten schrijft over
Bilderdijks belangstelling voor horoscopen en astrologie ('In horoscopo spectandae') naar aanleiding van twee door
Bilderdijk zelf geschreven horoscopen .
Van Eijnatten ontcijfert deze mysterieuze handschriften, waarin Bilderdijk
onder andere her tijdstip van zijn eigen
dood probeerde vast to stellen.
In nummer 3 (1995, 3) wordt de
levensbeschrijving van Van Hoogstraten voortgezet . Marleen de Vries
portretteert Weyerman als typische
Don Juan in Over bindingsangst bij
Weyerman' . Andre Hanou schrijft over
Jan Pieter van der Steen, die zich als lid
van een Leids literair-burlesk genootschap van de naam Weyerman bediende ('Jan Pieter van der Steen (1772-?) .
Een andere Weyerman') .
Medieval sermon studies 36 (1995)
bevat een internationale bibliografische
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lijst van studies over middeleeuwse preken (Thomas N . Hall, A basic bibliography of medieval sermon studies') .
Aangekondigd wordt her project
'Jordani de Quedlinburg Opera
Omnia onder leiding van E .L . Saak
(Rijksuniversiteit Groningen), waarbij
her werk van Jordan van Quedlinburg
zal worden uitgegeven en secundaire
studies over hem zullen verschijnen .
Verder bevat dit nummer een bijdrage
van Anne T Thayer ('Sermon collections in print, 1450-1520') en een
bericht waarin gewezen wordt op de
mogelijkheid via Internet en electronic
mail met andere (religieus geinteresseerde) medievisten to discussieren .
In Millennium 9 (1995) 2 bestrijdt
Bert Roest bet negatieve imago van
laatmiddeleeuwse latijnse geschiedschrijving aan de hand van een bespreking van de Satyrica historia van de
franciscaan Paulinus van Venetie .
Mariken Teeuwen wijdt een artikel aan
een glos over de 'harmonie der sferen'
dat de Terse geleerde Johannes Scotus
Eriugena schreef bij De nuptiis
Philologiae et Mercurii van Martianus
Capella. e voegde her origineel en
haar vertaling van 'Caelestium motum
siderumque sonis' als bijlage bij her
artikel . Ed van der Vlist beschrijft en
editeert twee nieuwe fragmenten van
Die Dietsche Doctrinale, aangetroffen in
de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag en in her gemeentearchief van
Leiden.
Le moyen francais 34 (1994) bevat de
verslagen van een colloquium gewijd
aan La grande rhetorique', dat in 1992
in Montreal gehouden werd . Enkele
artikelen : G . Susong, 'Les impressions
arthuriennes francaises (1488-1591) et
la grande rhetorique; R . van Deyck,

(door Jan
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Francois Villon ou la virtuosite verbale' en R . Caron, Grande rhetorique et
productions satiriques populaires : correspondances?' .
De Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek bestaat vijfentwintig
jaar. De redactie van Neerlandica extra
muros (1995, 3) vroeg daarom verschillende auteurs (o.a. F Bulhof, J .
Stouten, Th . Hermans) een bijdrage to
leveren over de neerlandistiek in
anderstalige landen .
De negentiende eeuw (1995,3) bevat
o .m . een artikel van Toos Streng
('Opvattingen over individualiteit en
algemeenheid in de Nederlandse kunsten literatuurbeschouwing rond her
midden van de negentiende eeuw') . De
besproken problematiek blijkt in verband to staan met de Duits-idealistische filosofie uit de eerste helft van de
negentiende eeuw.
In bet volgende nummer (1995, 4)
staat een bijdrage van Tineke Jacobi en
Joke Relleke over het literaire programma van De gids ('De leus van vooruitgang!') . De auteurs stellen zich de vraag
in hoeverre Potgieter en Bakhuizen
uniek waren met hun pleidooi voor de
vooruitgang van de Nederlandse literatuur.
Ruth Beijert bespreekt in De nieuwe
taalgids (1995,5) de wijze waarop
Willem Moos in zijn kritieken Gezelle
besprak ('Gezelle, de eerste Tachtiger') .
In Over 'spierinkjes', een 'kabeljauw'
en her alchemistische tractaat van
Gratheus filius philosophi' reageert
J .H . Winkelman op Helmut Birkhans
studie Die alchemistische Lehrdichtung
des Gratheus filius philosophi (1992) .
Verder in dit nummer recensies van

o .m . Reinold Vugs' F Bordewijk; een
biografie (door Hans Anten) en van R .
van Daele, Ruimte en naamgeving in
Van den vos Reynaerde (door A.M .J van
Buuren) .
In het volgende nummer (1995, 6)
stelt G .J . Dorleijn dat de literatuurgeschiedschrijving zich, ondanks de toegenomen aandacht voor de context,
meet moet toeleggen op systematische
bestudering van tekstkenmerken . In
De periodiserende computer of stilistiek als instrument voor periodisering'
geeft hij de aanzet tot een discussie over
periodiseringstilistiek' ; een stilistische
theorie en methodiek op linguIstische
basis . In haar bijdrage aan dit nummer
wijst M .A. Schenkeveld-van der
Dussen in de artistieke context van
Jacobus van Looys gedicht De at' niet
alleen Van Alphen en Staring, maar ook
Jan Six van Chandelier aan . In Als
Flora ient sat sy daer op de bloemen'
concludeert F. de Schutter dat Jan van
der Noot in zijn vets her streven van de
late rederijkers en vroege renaissance
voltooide door her naar her Franse
voorbeeld van de Pleiade to vernieuwen. Voorts bevat dit nummer recensies van o .m. de volgende publikaties :
Toos Streng, Realisme' in de kunst- en
literatuurbeschouwing in Nederland tot
1875 (door J .M .J . Sicking) ; A.C .G .
Fleurkens, Stichtelijke lust . De toneelspelen van D. V Coornhert . .
Konst) ; S .D. Post, Pieter Boddaert en
Rutger Schutte, pietistische dichters in de
achttiende eeuw (door Els Stronks) .
Dit laatste nummer van De nieuwe
taalgids wordt ingeleid door redacteur
M .C . van den Toorn, die lets uit de
geschiedenis van her tijdschrift vertelt .
Ook L . van Driel draagt bij aan de
geschiedschrijving van de neerlandistiek in 'Inhoud en betekenis van het
tijdschrift De taalgids' .
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Fabian R .W. Stolk
M . Mathijsen, Naar de letter ; handboek

Jan Konst
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1850
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Institutionele literatuursociologie en
genderstudies
Erica van Boven
De institutionele benadering
De empirische literatuursociologie die in het voetspoor van de Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu steeds meet toepassing in Nederland vindt, onderzoekt
de verschillende instanties en personen die betrokken zijn bij de produktie, distributie en beeldvorming van literatuur . Het gaat er dan om, inzicht to krijgen in
de processen die leiden tot literaire onderscheidingen en waardebepalingen . Deze
instanties, of instituties, zoals de literatuurkritiek, het literatuuronderwijs, de uitgeverij, boekhandel, bibliotheek en beleidsorganisaties, heten in deze benadering
tezamen met auteurs en lezers, het literaire veld . Zij verzorgen de materiele produktie en de daarmee samenhangende symbolische produktie van literatuur. Dit
laatste houdt in, dat zij in onderlinge samenwerking bepalen welke teksten tot her
domein van de literatuur worden gerekend en welke eigenschappen en waarden
aan de verschillende literaire teksten worden toegekend .
Centraal in deze zogeheten institutionele benadering staat de visie, dat literaire waarde niet in de tekst zelf ligt besloten, maar evenmin een predikaat is dat
door de lezer vrijelijk wordt toegekend of dat wordt bepaald door een objectieve
deskundige met een speciaal oog voor artistieke kwaliteit . Literaire waarde is het
resultaat van een maatschappelijk proces waarin de verschillende instituties in
onderlinge wisselwerking en machtsverhoudingen zijn betrokken . De literatuurkritiek, of breder: de literatuurbeschouwing, waartoe de verschillende vormen van
journalistieke tot wetenschappelijke kritiek behoren, heeft hierin een dominante
plaats . Zij biedt ruimte aan een professionele elite die van andere groepen de taak
en de bevoegdheid heeft gekregen, to bepalen wat al dan niet tot de literatuur
behoort en welke waarden moeten worden toegekend : in Bourdieus termen her
consacreringsrecht . Binnen de kritiek wordt op den duur, via een proces van
onderlinge afstemming of `orkestratie', overeenstemming bereikt over de aard en
de kwaliteit van teksten of de reputatie van (groepen) auteurs .l Dat beeld vindt
ingang in het literaire veld en wordt daar algemeen als her juiste beeld aanvaard.
Kort gezegd draait het in deze benadering dus niet om teksten of teksteigenschappen, maar om sociale fenomenen, om machtsverhoudingen, groepsbelangen
en strategieen in her literaire veld. Literaire waarde is een sociaal bepaalde kwestie
en de canon is het resultaat van een ingewikkeld machtsspel en valt to beschouwen als de neerslag van de smaak van een bepaalde sociale groep .
Dit gedachtengoed is al vaker en uitvoeriger samengevat . Het is zelfs al gedeeltelijk ingeburgerd geraakt ; her 'literaire veld' is een gebruikelijke term en het idee
dat sociale processen in dat veld de beeldvorming van literatuur bepalen, heeft ook
ingang gevonden . Wel zijn er van diverse kanten kritische kanttekeningen
gemaakt, met name bij de gebrekkige theoretische en empirische onderbouwing
van enkele van Bourdieus noties.2 Het gaat voor een groot deel om interessante,
maar onbewezen stellingen . Die werken wel inspirerend ; ze blijken vooral een
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rijke bron to vormen voor hypothesenvorming . Zo zijn er de laatste jaren verschillende studies verschenen waarin visies van Bourdieu worden toegepast en
getoetst, zie de dissertaties van Dijkstra, Kraaykamp, De Nooy en Janssen . 3
Gender en literatuurgeschiedschrijving
Hoewel Bourdieu de factor gender niet in zijn beschouwingen heeft betrokken,
lijken zijn ideeen voor bepaalde vormen van genderstudies-onderzoek een interessant kader to kunnen vormen . In dit artikel wil ik nagaan in hoeverre dat inderdaad her geval is . Her gaat mij daarbij met name om onderzoek naar de problematische verhouding tussen vrouwelijke auteurs en de literatuurgeschiedenis, die
onder meer tot uiting komt in hun geringe representatie in de canon . Met dat
onderwerp hebben genderstudies-onderzoekers zich van meet of aan beziggehouden . Zoals bekend is er al een reeks van theorieen en mogelijke verklaringen aangedragen, waarmee de kwestie echter bij lange na niet is opgelost . Integendeel ; hoe
meer onderzoek er werd verricht, hoe complexer en geschakeerder de relatie gender-literatuurgeschiedenis bleek to zijn . Veel van de aanvankelijke theorieen bleken gemakkelijk met allerlei tegenvoorbeelden to weerleggen, of boden slechts een
gedeeltelijke verklaring. Dat vrouwen bijvoorbeeld minder gemakkelijk toegang
tot de letterkunde hadden, of dat zij minder kansen, ruimte, steun, aanmoediging,
voorbeelden of materiele mogelijkheden hadden om to schrijven, zoals vaak naar
voren is gebracht, gaat voor bepaalde perioden uit de literatuurgeschiedenis duidelijk op, maar voor andere juist weer niet, en is daarom als algemene verklaring
niet bevredigend. En ook in de receptie van het werk van vrouwen, die op her
punt van ongelijke behandeling en waardering werd onderzocht, lijkt slechts een
gedeeltelijke verklaring to liggen . Zulk onderzoek heeft wel veel inzicht in de relatie gender-literatuurgeschiedenis opgeleverd en zal zeker voortgezet moeten worden . Zo bleken er in de literaire kritiek van her begin van deze eeuw ideologische
krachten werkzaam to zijn, beelden en voorstellingen van vrouwen en vrouwelijkheid, die de receptie van her proza van vrouwen (de 'damesroman') belnvloedden .
En ook meer in her algemeen werd her duidelijk, dat in literatuurgeschiedschrijving en canonisering patronen en mechanismen werken die ertoe leiden dat her
werk van vrouwen eerder buiten de boot valt . Ook hier bleek, dat de situatie veel
gecompliceerder was dan in de aanvankelijk wel gehoorde complot- of uitsluitingstheorieen werd gesteld . Aan schuld of samenzwering gelooft nu eigenlijk niemand meer.
De receptie is dus een vruchtbare invalshoek, maar zal toch, als gezegd, geen
volledige verklaring kunnen bieden voor alle vragen op dit terrein . Want steeds
meer wordt her duidelijk, dat ook de schrijfsters zelf een aandeel hebben in de
manier waarop ze in de literatuurgeschiedenis figureren . Her is niet alleen een
kwestie van verdringing en uitsluiting, maar ook van zich, om welke reden ook,
laten verdringen en uitsluiten . De onderzoeksresultaten die er tot nu toe zijn, wijzen uit dat vrouwelijke auteurs er een houding of gedragswijze op na houden die
hun marginalisering in de hand werkt, die althans niet bevorderlijk is voor veel
aandacht van critici en literatuurgeschiedschrijvers . Er is op dit gebied nog weinig
duidelijk; er zijn an nwijzingen, maar vooral vragen en gissingen . Maar her is zeker
de moeite waard om deze kant van de `zaak' gender en literatuurgeschiedenis
nader uit to werken . In een recente discussie tussen schrijfsters en vrouwenstu-
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diesonderzoekers bleek, dat vragen naar de positie van vrouwen in her literaire
veld her debar over de vrouwelijke stem of de vrouwelijke literaire traditie hebben
verdrongen .' Daarmee betreden we dus her terrein van de institutionele literatuursociologie .
Tot nu toe is uit verschillende onderzoeksresultaten her volgende beeld van de
plaats van vrouwen in literaire instituties naar voren gekomen : niet alleen bezetten vrouwen in veel mindere mate de strategische posities in bijvoorbeeld redacties, uitgeverijen en de literaire kritiek, maar ook zijn zij als auteur veel minder
betrokken bij literaire groeperingen, generaties, bewegingen, laten zij zich minder
in met literaire debatten en polemieken en zijn zij minder geneigd zich buiten hun
werk om poeticaal to manifesteren . Over her algemeen valt hun afzijdigheid van
her literaire strijdtoneel op, ook in perioden dat zij wel in ruime mate deelnamen
aan de letterkunde. Een blik op de literatuurgeschiedenis van de laatste twee eeuwen leert, dat vrouwelijke auteurs zelden of nooit betrokken waren bij de jongerengeneraties die daarin een rol spelen, van 'her jonge Holland' rond 1830 tot de
Mooie Jonge Goden uit Vlaanderen 1986 .
De genoemde karakteristieken gaan bijvoorbeeld op voor de romanschrijfsters
uit de eerste decennia van deze eeuw. Zij organiseerden zich niet, richtten geen
tijdschriften op, schreven geen manifesten en mengden zich niet in literaire debatten, zij leken niets bewust aan to vallen of to verdedigen, of to breken of voort to
zetten . Ook de dichteressen van de jaren vijftig voldoen op een aantal punten aan
dit beeld . Dit Bemis aan poeticale en organisatorische inbreng zal van invloed zijn
op de beeldvorming en canonisering van her werk. Een institutionele benadering
kan duidelijk maken of dat inderdaad her geval is en hoe dat dan precies in zijn
werk gaat, en kan zo een zinvolle bijdrage zijn aan dit onderzoeksterrein . Dat wil
ik, als gezegd, hier nagaan, en bezien op welke punten zulk institutioneel vrouwenstudiesonderzoek zich zou moeten toespitsen . Her gaat dus om een eerste
inventarisatie en een aanzet tot een onderzoeksprogramma op dit gebied . Daartoe
lijken toepassingen van Bourdieus ideeen bruikbaarder dan de ideeen zelf . Die zijn
nog to zeer onuitgewerkt en onbewezen . Ik richt me speciaal op een studie, die van
Wouter de Nooy uit 1993 : Richtingen & Lichtingen . Literaire classificaties, netwerken, instituties. Daarin zijn enkele kernpunten uit de theorieen van Bourdieu
omgezet in hypothesen die worden getoetst aan de hand van een grote hoeveelheid empirische gegevens . De vele tabellen en statistieken kunnen bijdragen aan
mijn doel . En her onderwerp is daar bij uitstek geschikt voor . Want de organisatie in literaire groepen en richtingen is zeker een belangrijke factor in de beeldvormings- en canoniseringsprocessen, terwijl juist op dat terrein vrouwelijke
auteurs een specifiek gedrag lijken to vertonen .
Dc organisatie van het literaire veld
De Nooy heeft zich ten doel gesteld, de samenhang na to gaan tussen de wijze
waarop auteurs door critici worden geclassificeerd ofwel ingedeeld in literaire richtingen, en de wijze waarop zij zichzelf organiseren rond programma's, tijdschriften, uitgevers, literaire voorbeelden etcetera . Het draait, met andere woorden, om
de vraag in hoeverre de beeldvorming (ofwel symbolische positie) van auteurs,
samenhangt met hun eigen sociale netwerken (ofwel materiele positie) . Bourdieu
gaat er, als gezegd, zonder meet van uit dat er zulke relaties bestaan . De homolo-
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gie tussen materiele en symbolische posities is zelfs een van de pijlers van zijn theorieen .
Voor een goed begrip van het onderzoek en de conclusies is her goed om iets
dieper in to gaan op de sociologische denkwijze die het kader ervan vormt . Het
literaire veld vormt daarin het toneel van een constante machtsstrijd . De organisatie van het weld is van then aard, dat beginnende deelnemers eraan zich een positie dienen to veroveren op de bestaande, gevestigde posities en reputaties . Het literaire veld biedt immers niet aan ieder die dat wil een succesvolle carriere . Een van
de mogelijkheden voor beginnende auteurs is, zich to organiseren . De wijze waarop zij zich in groepen organiseren en zich met manifesten of programma's presenteren, wordt opgevat als strategisch gedrag dat tot doel heeft zich to onderscheiden ten opzichte van voorgangers en generatiegenoten, prestige to verwerven en
deel to krijgen aan de consacreringsbevoegdheid, ofwel zich `symbolisch kapitaal'
toe to eigenen. Aan eventuele inhoudelijke overeenkomsten, gemeenschappelijke
intenties en uitgangspunten van groepsgewijs opererende auteurs wordt in deze
benadering geen aandacht besteed . Groeperingen en bewegingen hebben in deze
denktrant een sociale basis en een sociale functie, en ook literaire verandering of
vernieuwing wordt in sociale termen bezien .
Her literaire veld creeert zijn geschiedenis door het constante gevecht tussen
degenen die al naam hebben en de nieuwkomers . Groepsvorming is voor die
nieuwkomers van groot belang . Zij creeren daarmee een eigen identiteit en trekken aandacht en publiciteit die ten koste gaat van andere beginnende auteurs . Een
groepsgewijs optreden van beginnende auteurs, al dan niet geconcentreerd rond
een tijdschrift of met gebruikmaking van manifesten of programma's, liefst met de
duidelijke boodschap dat het bier om een nieuw soort literatuur gaat, heeft effect
op de beeldvorming die van hen ontstaat. Critici die het literaire aanbod moeten
ordenen en indelen, laten zich daarbij sterk leiden door het beeld dat de auteurs
zelf aanbieden . Vooral manifesten, programma's of andere poeticale uitingen hebben een sterke impact . Die worden door critici als gezaghebbend geaccepteerd,
omdat ze afkomstig zijn van de makers zelf die geacht worden bij uitstek deskundig to zijn als duiders of plaatsbepalers van hun eigen werk . Poeticale stukken worden van groot belang geacht voor een plaatsbepaling of typering van de teksten of
de intenties van de auteurs . Zoals gezegd gaat de institutionele benadering echter
voorbij aan die inhoudelijke kant van de zaak ; poeticale uitingen worden hier louter gezien als strategische middelen in de strijd om positie en prestige . De indelingen die critici aanbrengen worden dus sterk beinvloed door de activiteiten die
auteurs zelf ontplooien . 5 Die indelingen hebben niet alleen betrekking op soort,
maar ook op kwaliteit . Onderscheiden en waarderen gaan hand in hand, zoals in
onderzoek inderdaad is aangetoond. In het debar dat ontstaat na de introductie
van een nieuwe beweging, gaat het erom of die wordt geaccepteerd en status
krijgt, of uiteindelijk wordt gemarginaliseerd . In dat proces is de status, het prestige van de critici die zich opwerpen als verdedigers van de beweging in kwestie,
van doorslaggevend belang . Uiteindelijk onstaat er in de literaire kritiek, via het
eerdergenoemde proces van orkestratie, een consensus over het belang, de aard en
de kwaliteit van de beweging .
In de indelingen en oordelen van de kritiek spelen belangen overigens net zo
goed een rol . Ook de criticus moet zich in her literaire veld prestige en status verwerven . Hij heeft het respect van zijn collega's nodig om als literatuurkenner to

INSTITUTIONELE LITERATUURSOCIOLOGIE EN GENDERSTUDIES

worden geaccepteerd en zijn aandeel to krijgen in de 'consacreringsbevoegdheid',
en zal in zijn keuzes daarmee rekening houden . Hij moet zich ook wel op zijn collegas orienteren, omdat de tekst niet voldoende houvast biedt voor het eenduidig
kwaliteitsoordeel dat van hem wordt gevraagd . En ook de literaire criteria die hem
ter beschikking staan, zijn daarvoor to vaag . Niettemin wordt zijn oordeel opgevat als belangeloos . De kritiek heeft de naam to werken op basis van zuiver artistieke criteria, haar oordelen uitsluitend op de tekst zelf to baseren en zich
autonoom op to stellen, los van commercie, publieksgroepen en lezersvoorkeuren .
Zij lijkt daarom bij uitstek geschikt om literaire kwaliteit to beoordelen en krijgt
een aureool van verhevenheid en belangeloosheid dat indruk maakt op de intellectuele elite . Zo slaagt zij erin haar smaak in brede kringen als de juiste geaccepteerd to krijgen . De academische literatuurbeschouwers en literatuurgeschiedschrijvers orienteren zich vervolgens op de beeldvorming die in de literaire kritiek
is ontstaan, een beeldvorming, als gezegd, waarin de door de auteurs zelf aangereikte beelden sterk doorklinken .
Uit deze schets van bet Bourdieuaans gedachtengoed volgt, dat auteurs en critici de belangrijkste factoren zijn in literatuurgeschiedschrijving en canonvorming; hun handelwijze, belangen, posities en strategieen hebben daarin de grootste invloed . Groepsvorming van auteurs lijkt een sterk effect op de beeldvorming
in de kritiek to hebben . De Nooys onderneming is dus alleszins de moeite waard .
Maar overigens is op de hierboven samengevatte visies wel het een en ander of to
dingen. Met name dat het optreden van literaire groepen of bewegingen, evenals
hun manifesten, programma's en de beeldvorming die in de kritiek van hen ontstaat, uitsluitend in sociale termen, als politick en strategic worden bezien . Er
wordt geheel voorbijgegaan aan het gegeven dat zulke gedragingen en uitingen
ook een basis hebben in gemeenschappelijke ideeen of opvattingen . Er is niet
alleen een gemeenschappelijk strategisch belang, maar toch ook een inhoudelijk
belang, een gelijkgezindheid die auteurs samenbrengt . Daarnaast suggereren termen als strategic dat er bewust voor een bepaalde gedragslijn wordt gekozen ; het
lijkt mij zeer de vraag of dat terecht is . Een strikt onderscheid tussen de literairinhoudelijke en politieke kant van de zaak lijkt mij Been recht to doen aan de werkelijke gang van zaken . Bovendien is zo'n scheiding onnodig, want her feit dat een
groep auteurs in literair opzicht hetzelfde nastreeft, hoeft niet uit to sluiten dat
hun optreden ook sociale, literair-politieke kanten heeft en doet dus Been afbreuk
aan de theorie over machtsverhoudingen, belangen en strategieen in het literaire
veld. De institutionele benadering zou ermee winnen wanneer de inhoudelijke
kant, de literatuuropvattingen van de betrokkenen in bet institutionele proces, in
de analyse zouden worden betrokken . Hier is al vaker voor gepleit. Een combinatie van onderzoek naar literatuuropvattingen ('reconstructie-benadering') met de
institutionele benadering vormt overigens momenteel her centrale aandachtsgebied van de Stichting Literatuurwetenschap . 6 Bij her onderstaande moeten deze
kanttekeningen in her oog worden gehouden . Een institutionele benadering is
mijns inziens niet toereikend voor literair-historisch onderzoek en literatuurgeschiedschrijving, maar zou daarop wel een boeiende aanvulling kunnen betekenen . Zeker op het onderhavige terrein van gender en literatuurgeschiedenis .
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Programmapunten
De Nooys onderzoek richt zich op auteurs en critici uit de jaren zeventig, een
periode waarin vrij veel richtingen werden onderscheiden, die met diverse en wisselende benamingen werden aangeduid . Nu staan ze bekend als : de experimentelen of de Rastergroep, de Revisorgroep, de realisten, de romantisch-decadenten,
de feministen . Er zijn 27 beginnende auteurs geselecteerd die in zulke classificaties voorkomen, om her verband to onderzoeken met hun positie in allerlei materiele netwerken, vanuit de hypothese dat classificaties van critici zulke materiele
netwerken weerspiegelen en de verdere receptie in de literatuurkritiek beYnvloeden. Hiertoe is een aantal netwerken, zoals die rond tijdschriften, redacties, uitgeverijen, literaire voorbeelden, en die op basis van vergelijkingen, oordelen en
voorkeuren van critici, minutieus geinventariseerd en vergeleken met elkaar en
met de door critici aangebrachte classificaties . Per criticus is nagegaan hoe hij de
literatuur van dat moment indeelt, en met welke netwerken die indeling overeenkomt . Zo is met enige moeite (want onder een berg van berekeningen en statistieken) zichtbaar hoe her literaire beeld dat wij van de jaren zeventig hebben, tot
stand is gekomen, welke groepjes auteurs er aanvankelijk optraden, hoe sommige
weer van het toneel verdwenen (Propria Cures) en andere zich een waste reputatie
verwierven (Revisor-groep), en of de genoemde sociale factoren in deze processen
een rol spelen . In verhouding tot her vele telwerk zijn de resultaten van de analyses overigens niet opzienbarend to noemen . Dat de sociale activiteiten van auteurs
inderdaad bepalend zijn voor de wijze waarop ze in richtingen worden ingedeeld
en succes hebben, is niet zo sterk als onomstotelijk feit uit de cijfers of to lezen als
waarschijnlijk was gehoopt . De conclusie klinkt vrij gematigd : de cijfers `tonen dat
classificaties over her algemeen matig, positief samenhangen met de netwerken
tussen de auteurs . Over her geheel genomen kan geconcludeerd worden dat de
classificaties een beeld geven van relaties tussen auteurs zoals die ontstaan door
hun eigen activiteiten of door de activiteiten van critici .' 7 War wet naar voren
komt, is her relatieve gewicht van de afzonderlijke factoren in het beeldvormingsproces . Dat is belangrijk voor verder onderzoek naar de beeldvorming van vrouwelijke auteurs .
Her beeld van de literaire richtingen in de jaren zeventig is vrij snel ontstaan en
was rond 1977 uitgekritalliseerd, waarna her niet meet is veranderd . Drie factoren
blijken bijzondere invloed op die beeldvorming to hebben uitgeoefend . Ten eerste
de groepsvorming rond tijdschriften . Critici orienteren zich bij hun indeling van
her literaire aanbod sterk op tijdschriften . Met name beginnende auteurs worden
geassocieerd met her tijdschrift waarin zij debuteren of waarvan zij redacteur zijn .
Die associatie is bepalend voor het verder verloop ; een auteur blijft een 'Propria
Cures'- of 'Raster'-auteur, ook al publiceert hij allang in een ander tijdschrift. In
de debuutperiode is groepsvorming rond een tijdschrift dus van cruciaal belang .
Dat levert aandacht op en bevordert her geclassificeerd worden als 'nieuwe richting' in sterke mate . Dit gebeurt sterker wanneer de auteurs zelf aan her woord
komen, uitspraken doen in enquetes en interviews . Dat is de tweede factor. Eigen
uitspraken hebben een hoge status in de kritiek en een grote impact op de receptie . De Nooy geeft hier overigens geen oorzakelijke verbanden, hij legt netwerken
naast elkaar. Toch is her duidelijk dat eigen uitspraken, en namen die auteurs zelf
aan hun richting geven, gemakkelijk worden overgenomen in debatten en in oor-
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delen van critici. In de vervolgfase is de feitelijke groepsvorming rond tijdschriften minder belangrijk en gaan andere factoren een rol spelen . Met name de wijze
waarop auteurs onderling worden vergeleken wordt dan van belang, maar ook de
mate waarin auteurs zich afzetten tegen collega's of op andere manieren zelf actief
bijdragen aan de beeldvorming . Her blijkt dat critici met name de geclassificeerde auteurs onderling vergelijken . Daarin werkt de aanvankelijke groepsvorming
rond tijdschriften sterk door, hetgeen her belang van het debuuttijdschrift nog
eens onderstreept. Zo wordt her beeld van de nieuwe richting duurzamer . Er ontstaan debatten waarin critici partij gaan kiezen . In deze face is het van belang
welke criticus de verdediging van de nieuwe richting op zich neemt. Geleidelijk
ontstaat er een consensus over de waarde van de richting . Dit proces leidde er in
de jaren zeventig toe, dat de Propria Cures groep werd gedisqualificeerd en eind
jaren zeventig had afgedaan, terwijl de Revisor-groep als de belangrijkste richting
naar voren kwam . De Nooy spreekt niet over her effect van classificaties . Hij
beperkt zich tot vergelijkingen van situaties en is, zoals ik hierboven aangaf, voorzichtig in het formuleren van conclusies . Maar we kunnen toch wel uit her onderzoek afleiden, dat de genoemde sociale activiteiten van auteurs wel degelijk bevorderlijk zijn om als nieuwe richting to worden opgepikt, hetgeen vervolgens de
aandacht en de beeldvorming in de kritiek stimuleert . Ook kunnen we nu vaststellen dat een analyse van de positie van vrouwelijke auteurs in her literaire veld
her volgende in aanmerking moet nemen:
- her begin van de loopbaan is cruciaal, met name de aanvankelijke betrokkenheid bij groepsvorming rond tijdschriften, als schrijver of, nog beret, als redacteur ;
- belangrijke factor is ook, dat men zich afzet tegen generatiegenoten en uitspraken doet over eigen werk/richting . In de jaren 70 zijn her met name de
'Academisten' die zich afzetten en de meeste aandacht krijgen ;
- vervolgens dient men opgepikt to worden in de classificaties en meegenomen
in de vergelijkingen die critici gaan trekken ;
- en her is ook van belang dat een prominente criticus de desbetreffende richting
verdedigt.
Wanneer we dit lijstje leggen naast de bestaande indrukken van de wijze waarop vrouwelijke auteurs zich gedragen in her literaire veld, dan is her duidelijk dat
hieruit zinvolle onderzoekspunten zijn of to leiden . Die indrukken hadden
immers juist betrekking op de afzijdigheid van groeperingen, debatten en polemieken, zie hierboven . Alles wijst er op, dat nader onderzoek zich vooral moet
richten op de betrokkenheid bij literaire tijdschriften, waar de groepsvorming en
de literaire debatten plaatsvinden . Het is goed om daarbij in aanmerking to nemen
om welke tijdschriften her gnat en welke plaats deze hebben in de literaire hierarchie van dat moment . De Nooy besteedt daar ten onrechte geen aandacht aan .
Hij turft de netwerken rond zestien tijdschriften en maakt daarbij geen onderscheid in soort, status, bekendheid, verspreiding of doelgroep, zodat een obscuur
tijdschrift als Horus of Tijd Schrift staat naast bekende bladen als Maatstaf of
Tirade, een etnisch georienteerd blad als Mandala naast Hollands Maandblad, een
blad met een lange traditie als De Gids naast een kortlopend periodiek als Gedicht.
Maar we mogen toch aannemen dat her voor de reputatie van auteurs iets uitmaakt of ze betrokken zijn bij, bijvoorbeeld, een informatief en op een breed
publiek gericht tijdschrift als Bzzlletin of een programmatisch en avant-gardistisch
blad als Raster.
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Debuudeeftijd
Er is nog een punt waaraan De Nooy geen aandacht besteedt, althans niet expliciet, terwijl her voor her onderzoek naar vrouwelijke auteurs wel degelijk van
belang is : de debuutleeftijd . De leeftijd waarop een auteur debuteert, speelt (en dit
valt uit De Nooys onderzoek wel op to maken) op indirecte wijze mee in positie
en beeldvorming . De richtingen die critici onderscheiden, blijken in her algemeen
diverse overeenkomsten tussen de betrokken auteurs samen to vatten . Die overeenkomsten gelden, zoals we zagen, her tijdschrift waarin ze actief zijn, maar ook
wat De Nooy noemt de `literaire leeftijd', de ouderdom van de auteurs . De auteurs
die tot een richting worden gerekend, zijn meestal van dezelfde generatie . Her gaat
daarbij om beginnende auteurs ; de periode na her debuut bleek immers doorslaggevend . Wanneer we de groepen bezien, die in verschillende Iiteratuurgeschiedenissen worden onderscheiden, kunnen we inderdaad vaststellen dat die over her
algemeen uit jongeren, generatiegenoten bestaan ; zie Knuvelders 'Beweging van
Tachtig', 'Negentigers', 'generatie van 1905', 'jongeren van 1916' jongeren rond
Criterium', Anbeeks 'beweging van Tachtig', `Forum', de `Amsterdamse school',
`de Blaman-Hermans-Van her Reve-lijn' ofwel de 'jongeren na 1945', de
`Vijftigers' etc . Hieruit volgt dat de debuutleeftijd van een auteur een factor is die,
indirect, namelijk via deelname aan jongerengroeperingen, invloed heeft op de
beeldvorming . In her algemeen zal gelden dat auteurs die op oudere, dat is op
minder gebruikelijke leeftijd debuteren, minder aansluiting vinden bij groepsvorming rond tijdschriften en dus eerder de kans lopen een eenling to blijven, hetgeen de kans verkleint om naam to maken in de kritiek en om een blijvende reputatie op to bouwen . De (veronderstelde) gewoonte van vrouwelijke auteurs om
later to debuteren, zou dus wel eens van invloed kunnen zijn op hun positie in her
literaire veld. Want daarin zou een oorzaak kunnen liggen van hun geringere
betrokkenheid bij groepen en bewegingen en hun geringere representatie in de
literatuurgeschiedenis .
Het is niet moeilijk om een serie late vrouwelijke debutanten to noemen (ik
beperk me tot prozadebuten in boekvorm) : Maria Dermout (debuutleeftijd : 63),
Jacoba van Velde (50), Josepha Mendels (45), Til Brugman (63), Frida Vogels (62)
zijn in her oog springende voorbeelden . Maar lastiger is her vast to stellen, of laat
debuteren inderdaad typerend is voor vrouwelijke auteurs . Tegenover de genoemde schrijfsters kan men immers H .J . Friedericy (47), A. Alberts (41) of FB . Hotz
(54) stellen . (NB : dat her in deze gevallen om literaire eenlingen gaat, onderstreept de voorafgaande veronderstellingen .) De Nooys onderzoek biedt op dit
punt weinig houvast . We kunnen de auteurs bekijken die in zijn classificatieonderzoek figureren ; dat zijn er 27, 21 mannen en zes vrouwen . In beide groepen
zit een late debutant : EB . Hotz (54) versus Ethel Portnoy (44) . De gemiddelde
debuutleeftijd van de schrijvers is 29 .3, van de schrijfsters 31 .5 . Een verschil van
2.2 jaar is niet opzienbarend to noemen . Maar we moeten daar wel bij bedenken,
dat De Nooy uitsluitend auteurs heeft geselecteerd die vaak in classificaties voorkomen en dat zijn zeker niet de typische of doorsnee-vrouwelijke auteurs . Als we
een groter en meet willekeurig aantal schrijfsters bekijken, verandert her beeld
aanzienlijk . Hieronder volgen (op volgorde van leeftijd) de namen van zeventien
schrijfsters met hun debuutleeftijd . Her zijn degenen die op dit moment actief
zijn en naam hebben gemaakt, gevestigde schrijfsters dus :
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Marijke Howeler (44), Margriet de Moor (47), Charlotte Mutsaers (41), Anna
Enquist (46), Nelleke Noordervliet (42), Monika van Paemel (26), Fleur
Bourgonje (39), Tessa de Loo (37), Doeschka Meijsing (27), Marja Brouwers
(36), Rascha Peper (41), Hermine de Graaf (32), Marion Bloem (31), Carl
Friedman (39), Renate Dorrestein (29), Kristien Hemmerechts (32), Connie
Palmen (36) .$
Van deze zeventien schrijfsters debuteerden er acht toen ze al rond of (ruim)
boven de veertig waren : Marijke Howeler, Margriet de Moor, Charlotte Mutsaers,
Anna Enquist, Nelleke Noordervliet, Fleur Bourgonje, Rascha Peper en Carl
Friedman . Zes debuteerden tussen de dertig en de veertig : Tessa de Loo, Marja
Brouwers, Hermine de Graaf, Marion Bloem, Kristien Hemmerechts en Connie
Palmen . Er zijn slechts drie 'jonge' debutanten (van onder de dertig) : Doeschka
Meijsing, Monika van Paemel en Renate Dorrestein. De gemiddelde debuutleeftijd van deze zeventien schrijfsters is 36 .8 . Wanneer we, zoals wel gebruikelijk is,
een debuut boven de dertig als 'laat' bestempelen, dan begint het er op to lijken
dat vrouwen inderdaad laat debuteren . Tachtig procent van deze zeventien
behoort dan tot de late debutanten. Wanneer we her onderzoek uitbreiden naar
oudere, nog actieve schrijfsters, dan wordt her beeld van de late vrouwelijke debutant nog versterkt : zie de tussen 1910 en 1920 geboren auteurs Elisabeth Keesing
(49), Hella Haasse (30), Aya Zikken (39), Margaretha Ferguson (39), Marga
Minco (37) ; hun gemiddelde ligt zelfs op 38 .8 jaar. Het lijkt er dus op, dat her
vrouwelijk schrijverschap zich in een vrij laat stadium manifesteert en zich op een
andere wijze ontwikkelt dan dat van mannelijke auteurs . De totstandkoming van
her schrijverschap van vrouwelijke auteurs zal in ieder geval een onderdeel moeten vormen van het institutionele genderstudies-onderzoek .
Her beeld van de jonge vrouwelijke debutant' die de markt verovert, dat de
media ons op gezette tijden voorschotelen, lijkt vooral op incidenten to berusten
en is in zijn algemeenheid onwaar. 9 Echt jonge debutantes, van rond de twintig,
zijn juist uitermate zeldzaam . Als ze al voorkomen, is hun roem kortstondig, want
onder de gevestigde auteurs zijn ze met een lantaarntje to zoeken . Iemand als
Connie Palmen, die bij haar debuut in alle opzichten leek to voldoen aan her beeld
van de jonge debutante, en zo ook in de media werd gepresenteerd, was toen 36
jaar. Her kost daarentegen geen enkele moeite om onder de gevestigde schrijvers
een lange reeks namen van jonge mannelijke debutanten to noemen . Kortom : de
jonge debutant als type is mannelijk.
Als mogelijke consequenties noemde ik hierboven dat de oudere debuterende
schrijfster minder aansluiting zal vinden bij de literaire groepen en bewegingen
van dat moment, die immers over het algemeen uit jongeren bestaan . Maar de
effecten op de beeldvorming zullen verstrekkender zijn . Critici zijn in het algemeen gericht op vernieuwing en verandering en ook literatuurgeschiedschrijvers
gebruiken die om hun verhaal to structureren, terwijl `nieuw' in de literatuur geassocieerd wordt met 'jong', en 'jong' is in de praktijk, zo zagen we, mannelijk .
Beperkingen en aanvullingen
We kunnen nu een voorlopige balans opmaken . Institutioneel onderzoek kan een
bijdrage leveren aan de vele vragen op her terrein van vrouwelijke auteurs en literatuurgeschiedenis, wanneer het accent wordt gelegd op hun betrokkenheid bij
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literaire tijdschriften in de debuutperiode, rekening wordt gehouden met de hierarchie binnen de tijdschriften, en in her bijzonder aandacht wordt besteed aan
hun neiging tot laat debuteren, de effecten daarvan en, meet in het algemeen, de
ontwikkeling van hun schrijverschap . Dit programma valt, deels rechtstreeks en
deels indirect, uit De Nooys analyse of to leiden . Maar De Nooys studie bevat nog
meer : een schat aan statistische gegevens over de beginnende auteurs in de jaren
zeventig, niet alleen in de hiervoor besproken netwerkanalyses, maar ook in de
hoofdstukken waarin de bekendheid van namen voor richtingen in de verschillende instituties wordt nagegaan, of waarin wordt onderzocht hoe in de verschillende instituties vergelijkingen worden getrokken . Vrouwelijke auteurs vormen
daarin geen apart aandachtspunt, maar al die tabellen lenen zich er wel toe, hun
positie nader to bekijken . Dat cijfermateriaal kan aanleiding geven het bovenstaande, nog erg globale programma, nader uit to werken, to specificeren of bij to
stellen . Tevens kunnen we trachten na to gaan, waar de grenzen van zo'n kwantitatieve benadering liggen.
Op de vraag of vrouwelijke auteurs inderdaad minder in classificaties van critici worden meegenomen, zoals de verwachting is, kan dit onderzoek geen antwoord geven . De 27 auteurs zijn juist geselecteerd omdat ze vaak in classificaties
voorkomen ; dat geldt dus ook voor de geselecteerde vrouwelijke auteurs . Alleen
hun lage aantal kan een aanwijzing zijn : zes ; 22% . Zo'n aanwijzing is ook to vinden in het hoofdstuk `Het vergelijken van literatuur' . Daarin wordt aan proefpersonen een aantal auteurs voorgelegd, met de vraag vergelijkingen to trekken binnen de Nederlandse literatuur . Het gaat om uiteenlopende auteurs, van wie het
debuutjaar varieert van 1947 (WF .Hermans) tot 1988 (Margriet de Moor) . Van
de elf zijn er vier vrouwen, van wie er slechts den valt in to delen bij een richting
en een tijdschrift (25%) . Van de zeven mannelijke auteurs horen er vijf bij een
richting (70%) . Het onderzoek spoort dus wel met de bestaande indrukken, maar
biedt geen mogelijkheid die indrukken verder uit to werken .
Wel zijn er met betrekking tot vrouwelijke auteurs een paar andere opvallende
punten . Merkwaardig is bijvoorbeeld de gang van zaken rond de feministische
literatuur en het tijdschrift Chrysallis. Dit tijdschrift werd in 1978 opgericht door
onder anderen Hannes Meinkema en Ethel Portnoy. Gezien de overige onderzoeksresultaten kunnen van zo'n activiteit effecten worden verwacht voor de
beeldvorming, eerst in de kritiek en uiteindelijk ook op de langere termijn . Een
tijdschrift, een 'materieel netwerk', bleek immers een belangrijke invloed to hebben op de aandacht voor een richting in de kritiek. In de overige gevallen, Propria
Cures, Raster, De Revisor, treden zulke effecten ook inderdaad op . Met die tijdschriften werden richtingen verbonden die een rol spelen in de debatten van de
jaren zeventig en die een plaats kregen in de terugblikken die in 1979 op die
periode werden gegeven . Dat gebeurde zelfs wanneer de richting in kwestie eigenlijk al was uitgerangeerd en negatief werd beoordeeld, zoals de auteurs rond
Propria Cures. Maar voor het tijdschrift Chrysallis en de daarmee verbonden feministische richting, bleven die effecten uit . Her tijdschrift leidde bijvoorbeeld niet
tot een groter aantal vergelijkingen in de kritiek tussen de betrokken auteurs
(Hannes Meinkema, Anja Meulenbelt, Ethel Portnoy), zoals dat in het geval van
andere tijdschriften we1 aantoonbaar gebeurde. Her patroon dat De Nooy heeft
kunnen aanwijzen : dat groepsvorming rond tijdschriften classificatie als nieuwe
richting in de kritiek bevordert, hetgeen vervolgens een stempel drukt op de ver-
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gelijkingen die critici maken, waardoor het beeld van de richting in kwestie duurzamer wordt en deze een rol gaat spelen in de debatten in de kritiek - dat patroon
gaat voor Chrysalis niet op . In de debatten van de jaren zeventig speelt de feministische literatuur nauwelijks een rol en in de terugblikken op her decennium uit
1979, is de richting geheel afwezig . Ter verklaring wijst De Nooy er op, dat de
auteurs van Chrysalis zich afzijdig hielden van her dominante literaire circuit en
zich meer richtten op een nieuw, eigen circuit van auteurs en lezers (De Nooy
1993, 109) . Dar kan de reden zijn dat ze wegvielen, want inmenging in literaire
debatten en zich uitspreken over eigen werk bleek, als gezegd, na groepsvorming
rond tijdschriften, de tweede sturende factor in de beeldvorming to zijn .
Onderzoek naar de positie van vrouwelijke auteurs moet dan ook zeker ruime aandacht geven aan de mate waarin ze zich mengen in de centrale literaire debatten
en zich inlaten met de literaire actualiteit . Dat heeft een duidelijke impact ; debatten, manifestaties en uitspraken binnen 'subvelden' missen die uitwerking .
Her is belangrijk om dat vast to stellen . Maar daarmee is de kous niet af .
`Feministische literatuur' vormt ook in andere opzichten een uitzondering . Her is
bijvoorbeeld de naam die in de kritiek, her onderwijs, de boekhandel en de bibliotheek, verreweg her meest wordt gekend en gebruikt, meer dan Revisorproza,
Romantisch-decadente literatuur, Ander of Experimenteel proza, Fantastisch
proza, Existentialistisch proza, Maximale poezie, Anekdotisme of Postmodern
proza. Dit blijkt uit de Nooys tweede onderzoek naar de bekendheid met classificaties in literaire instituties buiten de kritiek . Zo'n grote verspreiding van de term
was niet verwacht . De benaming `Feministische literatuur' komt namelijk van critici en niet van de auteurs zelf, terwijl de verwachting was, dat geuzennamen die
auteurs zichzelf aanmeten her beste zouden doordringen en beklijven . Die zouden
meer publiciteit en meer status krijgen, dus ook meer kans hebben door literatuurgeschiedschrijvers to worden overgenomen . Voor 'feministische literatuur'
gaat dit patroon dus niet op. Her is opvallend - en uniek - dat deze van critici
afkomstige term wel een zeer brede bekendheid, maar geen status heeft . Her is
zelfs de enige benaming die min of meer negatieve connotaties lijkt to hebben. De
Nooy meldt tussen zijn strikt kwantitatieve analyses door, dat critici betrekkelijk
weinig belang aan dit etiket hechten en her enigszins wantrouwen, misschien
omdat zij her niet gebaseerd achten op eigenschappen van de teksten zelf, maar
her verbinden met een aanwijsbare publieksgroep (De Nooy 1993, 140) .
Hoe dat ook zij, we moeten vaststellen dat classificaties niet altijd een positief
effect op de beeldvorming hebben . Blijkbaar kan het ook wel cens precies andersom zijn. `Feministische literatuur' is een voorbeeld van een negatief werkende classificatie, net als 'damesroman' dat enkele decennia eerder was . Veel meet voorbeelden zijn er bij mijn weten trouwens niet . Her lijkt er dus op, dat negatieve
etiketten vooral voorkomen in gevallen waarin de classificatie betrekking heeft op
uitsluitend vrouwelijke auteurs. Positieve classificaties van alleen vrouwelijke
auteurs zijn mij trouwens niet bekend . Misschien zouden de Nieuwe Wilden uit
de jaren tachtig als tegenvoorbeeld kunnen gelden : ook een geval van classificatie
van uitsluitend vrouwelijke auteurs, en niet zonder meer negatief . Het gaat hier,
in tegenstelling tot de 'feministische literatuur' en de `damesroman', om een naam
die door de auteurs zelf is gelanceerd. Toch bleef ook hier een positieve impuls uit .
Wanneer we de aandacht voor de Nieuwe Wilden vergelijken met die voor de
Maximalen die zich in dezelfde periode manifesteerden, is her verschil duidelijk .
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War de Maximalen bereikten : dat zij, in ieder geval in her begin, serieus genomen
werden, als een belangrijke bijdrage aan her debar over de aard en de richting van
de poezie werden beschouwd en al snel een grote plaats kregen in terugblikken op
de jaren tachtig, dat lukte de Nieuwe Wilden niet . I° Toch afficheerden De Nieuwe
Wilden zich als een nieuwe stroming in de Nederlandse poezie (hetgeen voor
vrouwelijke auteurs een uniek gedrag betekent), schopten ze tegen de gevestigde
orde en gingen debatten aan op de manier waarop aankomende generaties dat plegen to doen . Dat ook de Maximalen al snel uitgerangeerd waren, doet aan deze
opmerkingen niets af; die betreffen her verschijnsel dat groeperingen met uitsluitend vrouwelijke leden kennelijk niet hetzelfde effect sorteren als andere groepen .
We kunnen uit deze gevallen een nieuwe hypothese afleiden: classificaties waarbij alleen vrouwelijke auteurs betrokken zijn, werken niet gunstig op de beeldvorming. Wanneer zulke classificaties van critici aflcomstig zijn, gaat er zelfs een negatief effect van uit . Voor classificaties van uitsluitend mannelijke auteurs geldt dat
niet. De Nooys bevindingen moeten op dit punt dus enigszins gewijzigd cq aangevuld worden . Zijn onderzoeksresultaten tonen immers een positief effect van
classificaties aan . Dat blijkt echter voor vrouwelijke groeperingen niet op to gaan .
Hiermee stuiten we op de grenzen van de kwantitatieve methode . Want daarmee
vallen deze gegevens wel nader uit to werken en to onderbouwen, maar niet to verklaren .
Uit de Nooys gegevens valt nog meet of to lezen over de positie van vrouwelijke auteurs . Her hoofdstuk `Her vergelijken van literatuur' laat nog enkele opvallende punten zien . De manier waarop auteurs met elkaar worden vergeleken door
boekhandelaren, bibliothecarissen en leraren blijkt gestuurd to worden door de
classificaties van critici ; daarnaast spelen factoren als gemeenschappelijke uitgeverij, literaire leeftijd en sekse een rol. War dat laatste betreft ging De Nooy uit
van de veronderstelling dat er een neiging bestaat, mannen met mannen en vrouwen met vrouwen to vergelijken, maar her blijkt gecompliceerder to liggen .
Inderdaad worden vrouwelijke auteurs vaker met andere vrouwen dan met mannen vergeleken . Dat geldt her sterkst voor een uitgesproken feministische schrijfster als Hannes Meinkema : na haar noemt men in 90% van de gevallen een andere schrijfster. Maar her geldt ook voor neutraal optredende schrijfsters als Margriet
de Moor (88%) of Marja Brouwers (70%) . Dit bevestigt resultaten van eerder
onderzoek. Maar een ander opvallend punt is nieuw: her komt toch nog vaker
voor, dat vrouwen met mannen worden vergeleken, dan mannen met vrouwen . In
dit onderzoek werden elf auteurs aan respondenten voorgelegd, met her verzoek
vergelijkbare auteurs to noemen . Bij de vrouwelijke auteurs noemde men in 75%
van de gevallen een andere vrouw en in 25% een mannennaam . Bij de aangeboden mannen werd in 92% van de gevallen een andere man genoemd, en slechts
in ongeveer 8% een vrouwelijke auteur . Waar dit op wijst is niet duidelijk, althans :
voor dit fenomeen kan een kwantitatieve institutionele analyse geen verklaring
bieden.
We zagen hiervoor dat her gunstig uitwerkt voor de beeldvorming wanneer
auteurs deelnemen aan tijdschriftredacties, debatten en richtingen, zolang die
tenminste niet uitsluitend uit vrouwen bestaan . Alles wijst erop, dat vrouwelijke
auteurs in mindere mate bij gemengde tijdschriften of gemengde richtingen zijn
betrokken, hetgeen een mogelijke verklaring biedt voor hun zwakke positie in her
literaire veld . Her is daarom de moeite waard to kijken naar vrouwelijke auteurs
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die wel bij een gemengd tijdschrift waren betrokken of tot een gemengde richting
werden gerekend, om to zien of dat ook inderdaad gunstig werkt op de aanvankelijke beeldvorming en de latere positie in literatuurgeschiedenissen . Dit vergelijkingsonderzoek laat daar iets van zien, zij het ook slechts indirect en op zeer
beperkte schaal. Her gaat om drie voorbeelden : Anna Blaman als representant van
her naoorlogse proza (door Anbeek genoemd : `de Blaman-Hermans-Van her
Reve-lijn'), Doeschka Meijsing als lid van de Revisor-groep en Lidy van Marissing
van de Experimentele groep rond Raster. Voor zover de gegevens iets over hun
positie zeggen, lijkt die minder sterk to zijn dan die van mannelijke collega's van
dezelfde richting. Als bijvoorbeeld W F. Hermans als to vergelijken auteursnaam
aan de respondenten wordt voorgelegd, volgt 29 keer de naam Mulisch, zes keer
Reve, zes keer Claus en slechts twee keer de naam Blaman . Bij D .A. Kooiman
wordt 23 keer Kellendonk genoemd, 21 keer Matsier en slechts tien keer
Meijsing. Bij Sybren Polet : 24 keer Vogelaar, achttien keer Schierbeek en veertien
keer Van Marissing . Als voorzichtige hypothese valt hier to formuleren dat vrouwelijke auteurs die wel deelnemen aan netwerken, toch nog een grotere kans lopen
uiteindelijk weg to vallen dan hun mannelijke groepsgenoten . Uitwerking en toetsing van deze stelling kan wel binnen een kwantitatief instititutioneel kader
gebeuren, maar datgene waar her eigenlijk om gaat : een verklaring zoeken voor dit
verschijnsel, moet elders worden gedaan .
Ter afsluiting her volgende . De institutionele benadering kan zeker bijdragen
aan de vragen die spelen in her problematische complex vrouwelijke auteurs/
canonvorming/literatuurgeschiedschrijving . Her is goed mogelijk om de mate van
betrokkenheid van vrouwelijke auteurs bij materiele netwerken vast to stellen, de
effecten na to gaan en de andere aandachtspunten to onderzoeken zoals hierboven
aangegeven Maar een aantal vragen blijft dan open . En dat zijn juist de fundamentele en raadselachtige vragen waar vrouwenstudies-onderzoekers altijd weer
tegenaan lopen : waarom zijn vrouwen minder bij netwerken, literaire groeperingen betrokken? En als ze daarin wel betrokken zijn, waarom vallen ze dan toch in
een later stadium sneller weg? Waarom hebben netwerken van alleen vrouwen
negatieve effecten? Die vragen vallen niet op to lossen, althans niet door middel
van een kwantitatief onderzoek . Toch wil dat nog niet zeggen dat daarmee ook de
hele institutionele benadering voor beantwoording van deze vragen onbruikbaar
zou zijn . Maar de kwantitatieve analyses moeten dan wel worden aangevuld . Een
sociaal-culturele benadering lijkt daarvoor her meest geschikt . Want het ligt voor
de hand to veronderstellen dat de geringe deelname van vrouwen aan literaire
bewegingen lets to maken heeft met de cultuur van die bewegingen . Her is goed
mogelijk dat de leden van zulke bewegingen bepaalde gewoonten, gebruiken,
opvattingen en dergelijke delen, die de deelname van vrouwen bemoeilijken . Er is
in de literatuurgeschiedenis voldoende bekend over de sociaal-culturele kenmerken van sommige bewegingen om die veronderstelling to steunen . De terminologie van Bourdieu is op dit punt helaas vaag : 'habitus' en 'dispositie' zijn moeilijk
hanteerbare begrippen . Dat is ook een van de redenen dat De Nooy de sociaalculturele kenmerken van literaire bewegingen buiten beschouwing laat . De andere reden is, dat hij denkt dat zulke kenmerken niet zo'n grote rol spelen . Voor
institutioneel genderstudies-onderzoek ligt dat anders. Een cultuur-analyse lijkt
daarvoor juist een belangrijk programmapunt om aan her eerder gegeven lijstje toe
to voegen . Her begrip 'habitus' kan daarbij goede diensten bewijzen, wanneer we
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her opvatten als her geheel van gewoonten, opvattingen, voorkeuren, normen en
dergelijke van de leden van een literaire groepering, dat ze in de loop van hun
leven hebben verworven en dat hun dagelijks handelen bepaalt .
Literatuur
Dijkstra, Katinka. Lezers in Utrecht. Een empirisch onderzoek naar leesgedrag en
factoren die hierop van invloed zijn. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht .
Utrecht, 1992 .
Goedegebuure, Jaap. `Jaaroverzicht van de Nederlandse literatuur' . In : Aad
Nuis, Jaap Goedegebuure en Jos Borre (red), Een jaar boek: Overzicht van de
Nederlandse en Vlaamse literatuur. Amsterdam/Antwerpen, 1988 .
Janssen, Suzanne. In het licht van de kritiek . Variaties en patronen in de aandacht
van de literatuurkritiek voor auteurs en hun werken . Hilversum, 1994 .
Kraaykamp, Gerbert . Over lezen gesproken. Een studie naar sociale differentiatie
in leesgedrag. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. Amsterdam, 1993 .
Munnichs, M . en C.J . van Rees . `De cultuursociologie van Pierre Bourdieu .
Enkele kanttekeningen bij La Distinction van Bourdieu .' In : TTT/Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap 6 (1986) nr. 3, p . 317-

337 .

Nooy, Wouter de. Richtingen en lichtingen . Literaire classificaties, netwerken, instituties. Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, 1993 .
Rees, C .J . van . `How reviewers reach consensus on the value of literary works' .
In : Poetics 16 (1987), nr. 3-4, p . 275-294 .
Rees, C .J . van en G .J. Dorleijn. De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld. Aandachtsgebied literatuuropvattingen van de Stichting
Literatuurwetenschap . 's Gravenhage 1993 .
Verdaasdonk, H . en K Rekvelt. `De kunstsociologie van Pierre Bourdieu' . In :
De Revisor (1981) nr. 3, p. 49-57 .
Noten
1

C .J . van Rees, `How reviewers reach consensus on the value of literary
works' . In : Poetics 16 (1987), nr. 3-4, p. 275-294.
2 Zie bijvoorbeeld:
H . Verdaasdonk en K . Rekvelt, `De kunstsociologie van Pierre Bourdieu' .
In : De Revisor (1981) nr. 3, p. 49-57 .
M . Munnichs en C .J . van Rees, `De cultuursociologie van Pierre Bourdieu .
Enkele kanttekeningen bij La Distinction van Bourdieu.' In :
TTT/Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap 6 (1986) nr.
3, p . 317-337 .
3 Katinka Dijkstra, Lezers in Utrecht. Een empirisch onderzoek naar leesgedrag
en factoren die hierop van invloed zijn. Proefschrift Rijksuniversiteit
Utrecht . Utrecht, 1992 .
Gerbert Kraaykamp, Over lezen gesproken. Een studie naar sociale differentiatie in leesgedrag . Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht . Amsterdam,
1993 .
Wouter de Nooy, Richtingen en lichtingen. Literaire classificaties, netwerken,

INSTITUTIONELE LITERATUURSOCIOLOGIE EN GENDERSTUDIES

4

5

6
7

8

9

10

instituties. Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, 1993 .
Suzanne Janssen, In het licht van de kritiek . Variaties en patronen in de aandacht van de literatuurkritiek voor auteurs en bun werken . Hilversum, 1994 .
Zie Ten discussie over de wankele positie van de literatuur van vrouwen
en de vermaledijde vrouwelijke stem' met Nelleke Noordervliet, Doeschka
Meijsing, Lidy van Marissing, Maaike Meijer, Erica van Boven en de
redactie van Lust cT' Gratie, in : Lust & Gratie jg . 11 (1994), 41, p . 7-57 .
Daarnaar is nader onderzoek gedaan door Suzanne Janssen . Zij wijdt in In
bet licht van de kritiek, Hilversum 1994 een hoofdstuk aan de vraag, in
hoeverre literaire nevenactiviteiten van auteurs effect hebben op de aandacht van critici voor hun werk. Her gaat daarbij om individuele auteurs .
Conclusie is, dat succesvolle auteurs (degenen wier werk veel aandacht van
critici trekt), beduidend actiever zijn dan de minder succesvolle . Her gaat
dan om activiteiten als publiceren in literaire tijdschriften, schrijven van
literatuurbeschouwingen of recensies, zitting hebben in redacties of besturen . Dit onderzoek laat weliswaar een samenhang zien tussen nevenactiviteiten en kritische aandacht, maar de vraag blijft open of de nevenactiviteiten inderdaad een gevolg zijn van de kritische aandacht, of dat,
omgekeerd, succes en aandacht tot meer nevenactiviteiten leiden.
Zie C .J . van Rees en G .J . Dorleijn, De impact van literatuuropvattingen in
bet literaire veld. Aandachtsgebied literatuuropvattingen van de Stichting
Literatuurwetenschap . 's-Gravenhage 1993 .
Wouter de Nooy 1993, p . 111 . De Nooy verbindt aan deze conclusies overigens geen kritiek op Bourdieus stelling over de systematische homologie
van de structuren in her literaire veld ; zie ook de bespreking van Richtingen
en lichtingen door Frans Ruiter : 'Smaakmakende elites en literaire pionnen .' In : Vrij Nederland 17 april 1993, p . 73-74 .
De debuutleeftijd is verkregen door van her debuutjaar her geboortejaar of
to trekken . Er kan dus enig verschil zijn met de werkelijke leeftijd van
debuteren, naar gelang her tijdstip van debuteren voor of na de verjaardag
valt .
Dat het hier eerder om een door de media ontworpen en in stand gehouden mythe dan om een realiteit gaat, blijkt nog eens uit het omslagartikel
van her boekenweeknummer van HP/De Tijd `Lotte Lely in Luiletterland',
met als wervende tekst op het omslag: 'Ze is blond, ze is twintig en ze
schrijft als Multatuli . .' . Her bleek hier om een gefingeerde debutante to
gaan . (Hp/De Tijd Boekenweek-nummer, 15 maart 1996, p . 48 e.v.)
Jaap Goedegebuure in zijn terugblik op 1988 bijvoorbeeld, ruimt voor de
Maximalen een grote plaats in en ziet ze duidelijk als `de' jonge generatie .
Aan `De Nieuwe wilder' besteedt hij eesn zinnetje. Zie Jaap Goedegebuure,
'Jaaroverzicht van de Nederlandse literatuur' . In : Aad Nuis, Jaap
Goedegebuure en Jos Borre (red), Een jaar boek: Overzicht van de
Nederlandse en Vlaamse literatuur . Amsterdam/Antwerpen 1988 .

235

1-36

i'

NEDERLANDSE LET rERKUNDE: rE JAARGANG (1996) 3, 2 36-248

Het kerkhof aan het meer
A.L . Sotemann
Tussen de Friese dorpen Idskenhuizen en Langweer ligt, aan de smalle Mr . PJ.
Troelstraweg langs her Koevorder meet, de buurtschap Teroele, een gehucht dat
alleen maar de aandacht trekt door een klein rond kerkhofle, een terpje met een
stuk of wat grafstenen, omgeven door een kring van bomen, en bekroond door
een a1 to mooi gerestaureerde klokkestoel . (In een ver verleden schijnt er een
miniatuurkerkje op her heuveltje to hebben gestaan .) Wie zich afvraagt waaraan
her weggetje de eer dankt to zijn vernoemd naar de grote socialistische voorman,
wordt allicht getroffen door de overeenkomst tussen de naam van her gehucht en
de geslachtsnaam van de leider van de sDAP . Zou die er soms van zijn afgeleid, zou
het `Teroel-stra' zijn geweest, en zou dit dus zijn stamland zijn? Ongedacht kreeg
ik de bevestiging van dit vermoeden. De heer A.A .J . de Waart uit Zwaag stuurde
me een paar dagen na een door mij gehouden lezing een fotokopie toe van een
gedicht uit Piter Jelles' Rispinge, Aide en nije fersen :
TEROELE

Lyts tsjerkh6f, grien tropke beammen,
Ald plakje, dou hillige groun,
Hwet leiste der stil oan dyn marke,
Sa stil yn 'e goudene joun!
De wrald is sa wiid om dy hinne
En de himel sa heech en sa fier
En alles is krekt as foar ieuwen,
Do 't hjir us wenplak wier.
Hjir hat de foarfaer bodde
Sa swier for it deistige brea ;
Hjar swit dripte del op dy greiden
Hjar hiele wrald wier dit gea.
Der cinder 't gercis fen dy beammen
Der brocht men hjar to hcf;
Der under dy sliepende blommen
Leit hjar formoge stof.
Nou iepent myn hen him for tinzen
Oan dea en ivichheid Der slacht de wyn in it skipke,
Det op my to wachtsjen leit .
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Farwol den, frede der deaden!
't Lilkt my wer yn 'e striid.
It is in nocht om to libjen
Yn us greate, moaije tiid!
Volgens de bezorger van Troelstra's verzen, J .P. Wierdsma, dateert deze hommage
aan de rustplaats van zijn voorvaderen, die zo zwaar hadden moeten zwoegen voor
hun dagelijks brood en wier hele wereld had bestaan uit dit landschap, uit 1909 .
Het is natuurlijk kenmerkend voor de socialist dat hij, na zijn peinzen over dood
en eeuwigheid, de vredige rustplaats der doden den doden laat en zich wendt naar
de strijd in deze grote mooie tijd . Wel geheel in tegenstelling tot de man die ons
aanleiding gaf om een bezoek to brengen aan dit begraafplaatsje, de dichter J .C .
Bloem .
Per I juni 1928 was Bloem benoemd tot griffier aan het kantongerecht in De
Lemmer, en na enig zoeken was hij erin geslaagd een 'boerenrenteniershuis' to
huren in Sint-Nicolaasga, tegenover de rooms-katholieke kerk, waar hij met
vrouw en kind een onderkomen vond tot aan zijn benoeming in dezelfde functie
in Breukelen, per 1 juni 1931 . Eens per week begaf hij zich vandaar met het
inmiddels opgeheven trammetje naar zijn ambtelijke standplaats . Het huis is
helaas vrijwel onherkenbaar geworden door de verbouwing tot een winkel in elektrische artikelen, maar een bescheiden plaquette aan de gevel herinnert aan bet
verblijf van de dichter . Te zeggen dat Bloem zich in zijn nieuwe woonplaats voelde als een vis in het water van het Koevorder meet, zou wel zeer in strijd zijn met
de feiten . Hoewel Clara Eggink, zijn toenmalige vrouw, beweert dat het rustige
leven op het Friese platteland, waar hij, zoals hij altijd verlangd had, werkelijk
beschikte over `loisir, hetgeen lets anders is dan vrijen tijd', hun heel wel beviel,
klaagde hij in zijn brieven steen en been over dit `Friesch Cayenne', over het `drukkend isolement' en de 'vreeselijke eenzaamheid' . Zo kreeg Aart van der Leeuw in
juni 1930 to horen: `St . Nic . wordt langzamerhand een obsessie, vooral voor mijn
vrouw, ik kan er beter tegen, maar ik vind het toch ook erg . (Maar bet baantje
blijft een zaligheid voorzoover baantjes dat ooit zijn) .' En enkele maanden later
luidde bet in een brief aan Jan Engelman : `De wateren van de Friesche doode zee
hebben zich weer over onze hoofden gesloten en wij vergaan .'
Intussen had de niet in alien dele gewaardeerde `loisir' een opmerkelijk en niet
genoeg to waarderen gevolg : sinds 1920 was Bloem vervallen tot een jarenlange
volstrekte poetische steriliteit, afgezien van twee kleine opflakkeringen, die in
1924 een en in 1925 twee verzen hadden opgeleverd . In de aanvang van bet tweede jaar van zijn ballingschap bracht hij nogeens een tweetal gedichten van vier jaar
her tot voltooiing, maar in juni en met name in de tweede helft van 1930 raakte
hij opeens weer werkelijk 'aan de verzenschrijverij' . De totale poetische oogst tot
aan zijn vertrek naar het westen zou uit achttien gedichten bestaan . En ziedaar:
bet Friese landschap vermocht hem in deze periode dan toch maar to inspireren
tot niet minder dan vijf verzen . Het eerste daarvan is waarschijnlijk geschreven in
de zomer van 1930, hoewel het berust op een vroege-voorjaarsimpressie . Vreemd
is dat overigens niet, want dikwijls liep Bloem tijden lang met een gedicht in zijn
hoofd voordat het voldoende body had gekregen om het wordingsproces op
papier voort to zetten . Naar Clara Eggink schrijft in haar Leven met J. C. Bloem,
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maakten ze vaak Use voettochten in de omgeving, tot aan Sloten toe . 'Ik weet
nog een wandeling in de richting van Idskenhuizen waar we die kleine kerk op een
terp aan her meer vonden. Een smal zandig pad liep erheen en zo to zien stond er
geen huis in de buurt . We begrepen niet goed waarom die daar zo stond, in de
verlatenheid . We waren erg verrukt van die plek . Later is daar her vets 'Her oude
kerkje' van gekomen .' Her bescheiden bouwseltje met drie ramen in de zijkanten
en een ingang aan de blinde voorzijde, onder een klein houten daktorentje,
dateerde uit, of was vermoedelijk tot zijn uiteindelijke staat verbouwd in, de achttiende eeuw. Een kerkhof lag er niet omheen : `de koeien graasden tot de kerkmuren' . Er rest op her ogenblik geen spoor meer van . Her is in 1936 gesloopt en her
terpje is afgegraven . Van de verrukking waar Clara Eggink over spreekt, is in
Bloems evocatie trouwens bitter weinig terug to vinden :
Een glanzend water aan de kim, daarvoor
Een bomenrij en een versomberd weiland .
En op een lagen heuvel als een eiland
't Verlaten kerkje, in de eenzaamheid teloor .'
Her is juist een van de niet overtalrijke gedichten uit Bloems oeuvre waarin, afgezien van her 'glanzend water', elk positief tegenwicht ontbreekt:
- Hiertoe dan had her leven mij gevoerd :
Na veler dagen zware ommekomen,
Verteerd van daden, ondermijnd van dromen,
Dit land to aanschouwen, nauwlijks meer ontroerd .
Twee andere Friese verzen, 'Najaarsmist' en 'Zondag', daterend uit de herfst van
1930, respectievelijk uit maart 1931, behelzen weliswaar geen specifieke verwijzingen naar een bepaalde locatie, maar de herkomst is onmiskenbaar :
De duistre hoeven, door her land verspreid,
En Tangs den kouden weg de lege bomen
Gaan in den mist teloor. De harten stromen
Vol van her najaar en zijn eenzaamheid.
En :
De stilte, nu de klokken doven,
Wordt hoorbaar over zondags land
En dorpse woningen, waarboven
Een schelpenkleurge hemel spanL .
Uit her najaar van 1930 en uit april 1931 dateren ten slotte de twee verzen die de
aanleiding hadden gevormd tot het ondernemen van een tocht naar Teroele : 'Her
kleine kerkhof' en 'Het kerkhof aan her meer' . Indertijd had Bloem mij verteld
dat her laatstgenoemde vers gesitueerd was niet ver van Sint Nyk, in de buurt van
Idskenhuizen, en dat in de oorspronkelijke opzet de naam van her plaatsje voorkwam, maar van Teroele repte hij niet. Daar ben ik eerst achter gekomen toen ik
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op de kaart zag, dat zich op die plaats een klokkestoel beyond . In een later stadium heeft hij de plaatsnaam geschrapt, waarschijnlijk omdat hij dit element bij
nader inzien to 'accidenteel' vond . Her kan wel niet anders dan dat ook 'Her kleine kerkhof' de aanleiding tot zijn ontstaan gevonden heeft op diezelfde plek :
Zij leefden in de stilte dezer weiden,
Waarboven zich een lege hemel breidt,
Het leven dat de voorgeslachten leidden,
In een oorspronkelijke eentonigheid .
Her meesterstuk van Bloems Friese verzen evenwel, is 'Her kerkhof aan her meet"
dat, als gezegd, is geschreven in april 1931, kort voor zijn vertrek naar Breukelen
(dat niet lang daarna door de dichter, in opperste tegenstelling tot her T Friesch
Cayenne', werd betiteld als 'her paradijs van Nederland') . Her aantal overeenkomsten met Troelstra's gedicht over zijn land van herkomst is opmerkelijk, al is
de I uitkomst', zoals voor de hand ligt, diametraal tegengesteld . Desondanks lijkt
her me weinig waarschijnlijk dat Bloem het gekend heeft . Ik kan me niet herinneren ooit een bundel Friese gedichten in zijn boekenkasten to hebben gezien, en
welbeschouwd liggen de analogieen bij her betreden van een klein besloten
begraafplaatsje in her wijde land voor de hand . Daarvoor had de dichter zijn oudere collega en politieke tegenvoeter niet nodig.
Ook Bloem zelf, die in her algemeen nogal sceptisch was over de merites van
zijn eigen werk, beschouwde dit vers als een van zijn meest geslaagde, getuige
onder meer het feit dat hij het in 1941 uitkoos om to worden opgenomen in
A .A .M. Stols' reeksje 'Orpheus', een serie uitgaafles die telkens 66n vets bevatten,
voorzien van een illustratie door een tekenaar, in dit geval C .A.B . Bantzinger (zij
het nadat de dichter de publikatie van her in eerste instantie verkozen vers, Ten
man', had afgewezen omdat de tekening hem niet beviel) . Trouwens, hij heeft me
eens met zoveel woorden gezegd dat 'Her kerkhof aan her meet', met 'Herfstdag',
'Spiegeling' en 'Grafschrift', hoorde tot de verzen uit Media vita waar hij her
meest mee op had .
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Een klein, rond perk, met weinge witte stenen ;
Hier zijgt de tijd, een vege zwaan, terneer .
Erachter dampt, door grijze zon beschenen,
Een gelukzalig lentemeer .
Hier rusten, na het enkelvuldig leven
Van eeuwoud werk in weide en stal en schuit,
De eertijds ontslapenen in deze dreven
Van hun gelijke daden uit .
En als de voorjaarswind de lege kruinen
Doet beven van de' onheuchelijken nood
Tot bloeien boven woekerende puinen,
Suizelt de onsterfelijke dood .
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Nook heeft Bloem een gedicht geschreven dat een zo duidelijke, onmiddellijk herkenbare, plaatsbeschrijving behelst : her 'klein, rond perk met weinge witte stenen',
met eromheen de kring van bomen, `de lege kruinen', gelegen temidden van de
onafzienbare weiden, en vlak erachter her 'lentemeer' - ze roepen onmiddellijk de
overtuiging op : `bier, op deze plek, ligt de aanleiding tot dit vers, en nergens
anders .' In sommige andere gedichten mag sprake zijn van Walcheren, van "t
Stille stadje eens onzer jeugd ter wood (Leiden), van Scheveningen, de Dapperstraat, of van de Utrechtse 'Bemuurde weerd', die alle zouden, met uitzondering
van de Scheveningse Pier, vervangbaar zijn door andere eilanden, stadjes, steden
of sluizen, zonder dat her iemand zou opvallen .
Dit neemt niet weg dat het vers daarnaast op nog andere impulsen berust,
andere achtergronden heeft van minder 'tastbare' aard . Her beeld van de 'vege
zwaan' voor de terneerzijgende tijd riep op zeker ogenblik bij mij de associatie op
aan een van Tennysons beroemdste regels : And after many a summer dies the
swan', afkomstig uit zijn gedicht 'Tithonus' . Deze korte elegie behelst de klacht
van Priamus' broer, eens een beeldschone jongeling, die ontvoerd werd en tot
echtgenoot gemaakt door Eos, de godin van de dageraad . Hij verzocht haar, hem
de onsterfelijkheid to schenken, maar verzuimde er de altijddurende jeugd bij to
vragen, zodat hij nu, eeuwig voortbestaand naast de stralende godin, is verschrompeld tot een oeroude man, `a white-hair'd shadow roaming like a dream /
The ever-silent spaces of the East', die alleen nog maar verlangt in vrede to mogen
sterven :
The woods decay, the woods decay and fall,
The vapours weep their burden to the ground,
Man comes and tills the field and lies beneath,
And after many a summer dies the swan .
Maar helaas, `The Gods themselves cannot recall their gifts', zodat zijn smeekbede onverhoord moet blijven, terwijl hij van de `glimmering thresholds' wanhopig
neerziet hoe
the steam
Floats up from those dim fields about the homes
Of happy men that have the power to die,
And grassy barrows of the happier dead .
De overeenkomsten beperken zich dus niet tot de 'vege zwaan', maar ook vinden
we bier her 'eeuwoud werk' in de velden, de `happier dead' (die immers in de
christelijke traditie gelukzalig in den Heere 'ontslapen' zijn), en die Tithonus weet
to liggen onder hun `barrows' ('grafheuvels', `terpen') . Her lijkt mij teveel om op
toeval to kunnen berusten, temeer waar Bloem her werk van Tennyson grondig
kende en bewonderde . Intussen blijft natuurlijk de asyndetische vergelijking, de
gelijkstelling, van de terneerzijgende tijd - her intreden van de eeuwigheid dus met de 'vege (ten dode nijgende) zwaan', die als connotatie heed war men zou
kunnen betitelen als 'sierlijk, glanzend, harmonieus sterven', op her credit van
Bloem staan . Her lijkt mij trouwens voor de hand liggend dat hij daarbij ook
gedacht zal hebben aan Anna Pavlova . Deze legendarische Russische `prima balle-
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rina assoluta' (een van de eerste megasterren', zoals nog deze week een krant
schreef) was op 23 januari 1931, een goede twee maanden voor Bloem zijn vers
op papier bracht, vrij plotseling, vijftig jaar oud, in Den Haag overleden aan een
daar opgedane longontsteking. `In de twintig jaar dat Pavlova op tournee was,
werd zij een begrip voor alles war ballet kan bieden aan vervoering en ontroering,
vooral door haar Stervende zwaan . Deze solo [ . . .] was ook in artistiek opzicht het
belangrijkste werk van haar repertoire.' Aldus de Winkler Prins. En Bloem mag
dan Been balletomaan zijn geweest, hij moet kennis hebben genomen van de uitvoerige necrologieen die kranten en weekbladen in deze maanden aan haar hebben gewijd, zonder twijfel geIllustreerd met een foto van de betoverende slotscene,
die ik me, zelfs na zoveel jaren, nog levendig herinner .
En dan is er nog een tweede literaire reminiscentie . Een van Bloems poetische
heroen was `de onpeilbaar-groote' Dante Gabriel Rossetti, zoon van een Italiaanse
balling, en stichter van de broederschap der Pre-Raphaelieten, wiens 'hoogheid en
teederheid van gevoel' door de Nederlandse dichter werden geroemd als vrijwel
ongeevenaard . Vele malen heb ik hem verzen horen citeren uit Rossetti's sonnettencyclus `The House of Life', en een van zijn meest geliefde was her derde,
`Lovesight', dat eindigt met het sextet
O love, my love! If I no more should see
Thyself, nor on the earth the shadow of thee,
Nor image of thine eyes in any spring, How then should sound upon Life's darkening slope
The ground-whirl of the perished leaves of Hope,
The wind of Death's imperishable wing?
De grote beeldvondst in deze verzen is natuurlijk de tegenstelling tussen de ritselende vergane bladeren van de hoop en de wind van de onvergankelijke, onsterfelijke, dood . Dit laatste schitterende oxymoron is door Bloem zonder enige twijfel
overgenomen aan her slot van zijn vers, met zelfs Rossetti's beeld van de `wind',
die bij de Nederlandse dichter immers 'suizelt' in de kruinen van de bomen . Bij
wijze van hommage aan de zozeer bewonderde voorganger, zou ik zeggen, want
althans Bloems vrienden, die evenzeer als hij vertrouwd waren met de Engelse
poezie, zullen her onmiddellijk herkend hebben . Her bewonderenswaardige van
de incorporatie in 'Her kerkhof aan her meet' is echter dat de Nederlandse dichter het heeft geintegreerd in, en daarmee getransformeerd tot een visie op vergankelijkheid en eeuwigheid, die Rossetti's `darkening slope' des levens to boven gaat:
al v66r her ontbotten van de 'lege kruinen', niet in de herfst van het Engelse vets
maar in her allerprilste voorjaar dus, is het einde, de 'onsterfelijke dood', al aanwezig. Zo werd Bloems gedicht niet alleen een eerbewijs, maar tegelijkertijd een
xmulatie van zijn voorbeeld .
Ten slotte lijkt mij nog een vijfde groep referenties een rol to spelen in her
gedicht, en wel die aan de christelijke traditie . Ik heb al gewezen op her woord
`ontslapenen', dat onmiskenbaar verwijst naar de bijbelse uitdrukking `in Christus
[of in Jezus] ontslapen' (1 Kor. 15 : 18 en 20, en 1 Thess . 4 : 14), in de overgave des geloofs dus, zoals we die ook aantreffen in her gedicht 'Zwemmende' van
Bloems vriend Geerten Gossaert : `[ . . .] Ontslapen wij zacht tot den wakkeren
droom, / Die Is boven leven / En dood .'
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Maar er is meet : her in deze toepassing archaiserende woord `perk', dat in her
gedicht natuurlijk in eerste instantie de betekenis 'omheinde ruimte' heeft (een
kring van bomen scheidt her begraafplaatsje of van her omringende land), was
vroeger bepaald niet ongebruikelijk in de zin waarin bijvoorbeeld Staring her
gebruikt : 'Mijn ziel, raap wijsheid uit dit werk : / Streef hooger dan dit aardsche
perk. / Of, hier beneen, de wereld woel', / Blijf gij gedachtig aan uw doel!' . De
`zwaan' is, naast datgene war er hiervbbr over is gezegd, in de christelijke symboliek en iconografie ook her symbool van `de goede dood' (J .J .M . Timmers) . Her
feit trouwens dat in Bloems gedicht de tijd sterft, betekent, zoals ik al eerder zei,
dat hier de eeuwigheid haar intrede doet, en niet voor niets wordt her 'lentemeer',
dat trouwens zelf ook al wordt geassocieerd met `transition of life and death, resurrection' (Ad de Vries : Dictionary of symbols and imagery), 'gelukzalig' genoemd al eveneens een bijbelse term . Dan volgen de 'ontslapenen', die vroeger hebben
gewerkt in deze `dreven', die, vooral in de negentiende-eeuwse poetische traditie,
ook al gelukzalig plegen to zijn (al is her gebruik van dit woord in de betekenis
'landouwen' volgens her WATT in feite onjuist), en uit de christelijke traditie is ook
de uitdrukking `de aardse dreven' bekend . Uiteindelijk is er dan nog her `suizelt'
uit de slotregel . Her woord 'suizen' komt slechts eenmaal voor in de bijbel, en wel
in een context die niemand zal vergeten als hij hem een keer onder ogen heeft
gehad, namelijk in her verhaal over Elia's ontmoeting met de Heer op de berg
Horeb (1 Kon . 19 : 12) . Nadat een sterke wind, een aardbeving en een groot vuur
voorbijgegaan zijn, waarin telkens de Heere niet was, komt er her suizen van een
zachte stilte, en daarin is Hij, de Onsterfelijke . Ik vraag me af, of her toeval is dat
in Bloems vers juist `de onsterfelijke dood' zich suizelend manifesteert . Het zou
her niet van ironie verstoken antwoord van de agnostische dichter kunnen zijn op
bijvoorbeeld een van de mooiste verzen van Nicolaas Beets, dat rechtstreeks naar
Elia verwijst :
`De moerbeitoppen ruischten' ;
God ging voorbij ;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist war ik behoefde,
En sprak tot mij ;
Sprak tot mij in den stillen,
Den stillen nacht;
Strikt bewijsbaar zijn de hier opgesomde reminiscenties aan her christelijke
gedachtengoed niet, maar her zijn er naar mijn smaak zoveel, dat op zijn minst
genomen een zekere relatie aannemelijk lijkt .
Alles bijeen mag worden geconcludeerd dat dit schijnbaar eenvoudige vers een
heel complexe achtergrond bezit : niet alleen een geografische, maar daarnaast dus
een dubbele literaire: Tennyson en Rossetti, voorts de herinnering aan Anna
Pavlova, en ten slotte de verwijzingen naar her christelijke taalgebruik .
Her wordt nu tijd om naar de eigen creatie van Bloem to kijken . Her is algemeen
bekend dat de dichter verknocht was aan de traditie . Hij zocht naar een taal- en
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vershantering die een synthese was van de grootst mogelijke oorspronkelijkheid en
her grootst mogelijke traditionalisme, naar een taalgebruik dat zo weinig mogelijk
aandacht vraagt voor zichzelf, dat de indruk wekt alsof her onmogelijk anders
gezegd zou kunnen worden, en waarin desondanks 'enkele essentieele dingen van
her leven' worden uitgesproken, zodanig 'dat dit alleen van mij en van niemand
anders zou hebben kunnen zijn' .
Nu zal een ieder die 'Her kerkhof aan her meer' leest, direct zien dat het korte
gedicht (grote, omvangrijke, verzen achtte Bloem `in deze moderne tijd' niet
mogelijk) een opmerkelijke regelmaat vertoont : drie maal drie vijfvoetige jamben,
telkens gevolgd door een afsluitende viervoeter - een vorm die hij eenmaal eerder
had gebruikt, in 'Regen en maanlicht' uit januari 1917, her eerste vets waarover
hij zelf ten voile tevreden was (zij her dat de slotregels in de laatste twee strofen
daar drie voeten tellen inplaats van vier, zoals in de eerste twee) . We zullen nog
nader zien, dat in her 'Kerkhof' de slotregels niet geheel regelmatig zijn in hun
ritmiek : ze berusten weliswaar op een jambisch patroon, maar ze vertonen niettemin, zeker voor her doen van Bloem, opmerkelijke afwijkingen .
Ook her rijmschema is her door de dichter geprefereerde : gekruist alternerend
rijm (a b a b etc., waarbij de rijmwoorden beurtelings vrouwelijk - tweelettergrepig - en manlijk - eenlettergrepig - zijn) . War bovendien nog opvalt, is dat de arijmen (`stenen' / 'beschenen') assoneren met de c-rijmen in de tweede strofe
(`leven' / `dreven'), en de d-rijmen uit deze laatste ('schuit' / 'uit') met de e-rijmen
uit de slotstrofe ('kruinen' / 'puinen') . En ook de b-rijmen uit de eerste strofe ('terneer' / 'lentemeer') komen heel dicht in de buurt van assonantie met de ee-klanken van de a's en c's, zodat er gesproken mag worden van een opmerkelijke harmonie in de eindrijmen ; de enige die er werkelijk uitspringen zijn de
nadrukkelijke rijmen : 'nood' (dat ook nog eens in de enige 'sprekende' enjambementspositie van dit gedicht staat) en 'dood', her slotwoord, de onafwendbare
luitkomst' van her vets .
Slauerhoff heeft eens gezegd dat hij bijna geen andere gedichten in her
Hollands kende 'waar her woord zoo schijnbaar vanzelve en toch zoo vastberaden
de eenig juiste plaats inneemt' . Dit geldt niet alleen voor de woordorde in dit vers,
maar evenzeer voor de verdeling van de zinnen over de strofe : de enjambementen
vallen, op de ene veelzeggende uitzondering 'nood' na, samen met een zinseinde,
dan wel met een natuurlijke pauze in de zin, terwijl de strofen stuk voor stuk, binnen de samenhang van het geheel, in zichzelf zijn afgerond . De bewuste uitzondering is, als gezegd, het slot van regel 10 : `de' onheuchelijken nood / Tot bloeien' . Hier eist het woord aan her eind van de regel een voortzetting van de zin,
zodat her - a fortiori in een voor her overige zo harmonisch-vloeiend gedicht onder sterke spanning komt to staan en een grote nadruk krijgt : de onbedwingbare drang en noodzaak tot bloeien wordt mede tot uitdrukking gebracht met de
middelen van her gedicht, en het is juist deze levensdrift die haar nadrukkelijk rijmende 'antwoord' vindt aan her slot van her vers : in `de onsterfelijke dood' .
Daarmee is dus de onafwendbare kringloop des levens waargemaakt, niet alleen in
woorden, maar minstens evenzeer in en als poezie .
Her woordgebruik van Bloem doet de huidige lezer zonder twijfel ouderwets
aan . We zijn inmiddels al een niet gering aantal woorden tegengekomen die we in
een modern gedicht niet meet zouden ontmoeten : `perk' (in de specifieke betekenis van `omheinde ruimte'), 'zijgt . . . terneer' (Van Dale noemt 'neerzijgen' al at-
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chaistisch; de versterkte vorm, die aan het `zachtjes neerdalen' de notie 'definitief,
uiteindelijk' toevoegt, komt ook in het WNT niet voor en moet dus gezien worden
als een `archaiserend neologisme' van Bloem), 'vege' (in de zin `ten dode nijgend,
stervend' ; 'verouderd' zegt Van Dale), 'gelukzalig', zeker in combinatie met een
'lentemeer', 'enkelvuldig' (dat in tegenstelling tot 'veelvuldig' - 'gevarieerd' - ook
weer in het WNT ontbreekt en dat dus eveneens als een archaiserend neologisme
moet worden beschouwd), 'eeuwoud' (dat bier dus niet de betekenis 'oeroud'
heeft, maar eerder 'sinds onheuglijke tijden voortdurend verricht', en dat al evenmin in her WNTvoorkomt), 'eertijds', 'ontslapenen', 'dreven', `onheuchelijken' (in
de zin van 'sinds onheuglijke tijden', ofwel 'altijd' bestaan hebbende), 'nood' (in
de betekenis van 'onweerhoudbare drang', `noodzaak'), en ten slotte 'puinen' (dit
meervoud is verouderd, zegt Van Dale) . Niet minder dan twaalf woorden in een
vers dat er in totaal drieenzeventig telt, waarvan er eenendertig : lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels en dergelijke, eigenlijk niet meetellen . In feite betekent dit
dus dat twee op de zeven woorden niet meer gangbaar zijn, zelfs niet in literair
taalgebruik .
Her merkwaardige is desondanks, dat dit, naar mijn gevoelen tenminste, minder in her oog springt dan men op grond van deze becijfering zou verwachten .
Voor een niet gering deel wordt dat waarschijnlijk veroorzaakt doordat enerzijds
bet woordgebruik niet spectaculair is, en anderzijds doordat de zinsconstructies
nergens een geforceerde indruk maken : de woorden vlijen zich, zoals Slauerhoff
zei, als vanzelfsprekend in her zinsverband en vragen daardoor Been bijzondere
aandacht voor zichzelf. Dat wil zeggen : Bloems gedicht heeft, ondanks al die
ongebruikelijke en plechtige woorden, niet een nadrukkelijk esthetiserend karakter. Dit is vermoedelijk ook de reden waarom zijn tijdgenoten, zelfs de jongere,
zoals Vestdijk (`zeer nauwkeurige, zelfs zakelijke woordkeus'), Ter Braak ('het
woord dient slechts') en du Perron ('onliteraire taal' die toch `volmaakt poetisch'
is), zonder uitzondering blijk gaven van hun grote waardering voor juist dit aspect
van zijn werk, hetgeen to begrijpelijker wordt wanneer men deze verzen van
Bloem legt naast die van voorgangers als Van de Woestijne en Boutens, van tijdgenoten als Gossaert, Roland Holst, Van Eyck en, niet to vergeten, de dichter van
de vroege verzen uit Het verlangen zelf. Zelfs vergeleken met jongeren als
Engelman en Marsman klinkt Bloems vers relatief eenvoudig. Inmiddels zijn er
meer dan zestig jaren voorbijgegaan. Her dagelijkse spraakgebruik is ingrijpend
veranderd (als in een radio-uitzending een stukje wordt aangehaald uit een toespraak of interview van zo'n vijftig jaar her, is her soms haast alsof je een vreemde
taal hoort spreken), en ook in de poezie heeft er, sinds de blote kont van de kunst
gekust werd en de dichterlijke liefde met behulp van drieletterwoorden wordt
bedreven (een bezigheid waarover Bloem placht to spreken als `inter faces et urinam'),een omwenteling plaatsgevonden . Her kan dus niet anders dan dat Bloem
bij een hedendaagse lezer heel wat plechtiger overkomt dan hij in zijn tijd in feite
is geweest . Her is weinig minder dan een klein wonder dat zijn werk, getuige de
nog steeds bestaande belangstelling ervoor, daartegen bestand is gebleken .
De opbouw van het vets is bijzonder helder : de eerste strofe beschrijft - evoceert, mag men wel zeggen - het begraafplaatsje, de tweede handelt over de doden
die bier rusten na een van geslacht op geslacht herhaalde levensgang, de derde
behelst de meditatie over tijd en eeuwigheid, over de kringloop van geboorte,
leven en sterven . Eigenlijk niets bijzonders, zou men zeggen : her is her soort
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gedachten dat bij een ieder opkomt die op een landelijk kerkhofje staat, zoals ook
duidelijk is geworden uit her vers van Piter Jelles . Waar men her zonder moeite
over eens kan zijn, is dat her over een van die 'essentieele dingen van her leven'
gaat, waarover Bloem zei to willen schrijven .
Maar hoe komt her dan dat dit gedicht zo'n onvergetelijke indruk maakt?
Bloem zelf heeft herhaalde malen geschreven en gezegd, dat over her wezen van
poezie eigenlijk niets zinvols to beweren valt, en natuurlijk heeft hij in laatste
instantie gelijk. Maar desondanks valt er wel her een en ander op to merken dat
althans enige indicatie geeft hoe her komt dat dit reeksje woorden en beelden, in
dit specifieke verband gebracht, dit spel met klanken en ritmen, op de daarvoor
gevoelige lezer een bijzondere uitwerking heeft, zodanig, dat her vets zich in hem
vasthaakt en hem de overtuiging geeft dat bier een zeer wezenlijk besef omtrent
een, zo niet de, gronddimensie van her menselijk bestaan hem aan hart en verstand is gebracht, op een wijze die - hoe zal ik her uitdrukken? - bevrijdend is,
een soort van verzoening inhoudt met her onvermijdelijke einde .
Een simpele, geritmeerde, beschrijving van her kerkhofje, lijkt die eerste regel .
Maar bij nader toezien is er wel lets bijzonders mee aan de hand . Om to beginners
vraagt her woord 'rond' om een klemtoon, terwijl her in een metrische daling
staat. Dit kan onmogelijk een onhandigheid van de dichter zijn geweest, want war
was eenvoudiger geweest dan to schrijven : Ten kleine (of ronde) terp, met weinge witte stenen', of 'een kleine, ronde terp met weinge stenen' . Er is dus reden om
zich of to vragen war Bloem bewogen kan hebben om die drie beklemtoonde eenlettergrepige woorden achter elkaar to zetten, met bovendien nog een komma na
`klein', die een (geringe) pauze forceert, waardoor ze stuk voor stuk een beetje op
zichzelf komen to staan, als men zo wil : een haagje om zich heen krijgen, zoals her
woord `perk' dat op her niveau van de betekenis heeft . De afgrenzing van de omgeving werkt dus op deze manier zowel ritmisch, naar de klank (de drie woorden zijn
niet 'vloeiend' to verbinden), als semantisch, en dit is natuurlijk uiterst belangrijk.
Her is immers blnnen die omgrenzing dat de tijd zal worden opgeheven . Nu zou
men kunnen zeggen dat die afscheiding misschien een war stugge indruk maakt,
maar dat compenseert de dichter weer door vervolgens niet to spreken over de
voor de hand liggende 'enkle' of 'eenge', maar over de voor mijn gevoel minder
gebruikelijke (maar expressievere) 'weingewitte stenen' . Het effect daarvan is, door
her regelmatige ritme van de tweede vershelft met drie `klankloze' dalingen, de
sonore alliteratie van de beide adjectieven, en de assonantie tussen 'klein' en 'weinge' (die nog voortgezet wordt in de tweede regel met `zijgt' en 'tijd', en in de derde
met 'grijze'), dat er, zowel ritmisch als naar de klank, een harmonie tot stand komt
waarvan een 'vredige' suggestie uitgaat . In zeven woorden is een 'sprekend' beeld
van her besloten kerkhofje opgeroepen .
In de tweede regel is de 'vege zwaan', de asyndetische vergelijking (die, sterker
dan een normale `als'-vergelijking, een identificatie suggereert, en die al evenmin
als de adjectieven uit de tweede helft van de vorige regel stemloze, harde, medeklinkers bevat) , al ter sprake geweest, met die suggestie van her zachte, haast sierlijk to noemen, ten einde komen van de tijd, en dus van her intreden van een
gevoel van eeuwigheid. Dit wordt nog ondersteund door her samenvallen van her
ritmische patroon met her metrische substraat, zij her met twee syntactisch
bepaalde pauzes, waardoor de stervende zwaan als her ware wordt 'ingebed' in her
geheel van de regel (u - u - / u - u - / u - ), een effect dat nog ondersteund wordt
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doordat de twee bijeenbehorende woorddelen 'zijgt . . . terneer' om bet beeld been
staan .
Het `gelukzalig lentemeer' roept, zoals ik eerder zei, binnen de traditie de notie
van de overgang van leven en dood, van opstanding, op . Dat uitzicht is niet helder, glanzend, zoals men misschien zou verwachten; het is juist gedempt, en wel
door twee weinig voor de hand liggende woorden : her meet 'dampt' - er stijgt dus
(door verwarming) een lichte nevel uit op - en door die nevel schijnt een, haast
unieke, `grijze zon', waarmee de atmosfeer van een overgangsseizoen : lente of
herfst, wordt opgeroepen . Ook de derde regel sluit in zijn ritme weer aan bij her
metrische patroon, en ditmaal met een, nu enkelvoudige, kleine pauze na de vierde lettergreep (u - u - / u - u - u - u) . De slotregel, als gezegd een voet korter,
laat zich weliswaar jambisch scanderen, maar her ritme zorgt ervoor dat een bijzonder sterke nadruk valt op `-zalig' (u u u - u - u -) : Ten gelukzdlig lentemeer') . De zin daarvan zal een ieder duidelijk zijn .
De hele serene strofe bevat maar twee verba waarvoor de Nederlandse term
werkwoord' haast overdreven actief lijkt : `zijgt . . . terneer' en 'dampt', die, wel niet
toevallig, dalend en stijgend, elkaar ook nog opheffen : alle beweging lijkt tot stilstand gekomen in bet licht van de tijdeloosheid die binnen dit besloten perk is
neergedaald .
De tweede strofe is onder dit gezichtspunt nog verstilder : er is maar een `werk'woord, 'rusten . . . uit', dat ook nog een keer de hele strofe omvat: de delen ervan
zijn respectievelijk het tweede en het allerlaatste woord ervan . De activiteiten die
het bestaan hebben uitgemaakt (`leven', `werk', `ontslapenen') komen we binnen
die uiteindelijke rust alleen tegen in de 'gestolde' vorm van substantieven . Ze liggen bovendien met zoveel woorden in her voormalige (`na', 'eeuwoud', 'eertijds') .
En de aard van her boerenbestaan ontmoeten we eveneens drie maal, in `enkelvuldig leven', 'eeuwoud werk' en `gelijke daden' . De ritmiek van deze strofe is in
overeenstemming daarmee gespeend van alle nadrukkelijkheid : een kleine gauze
na de derde lettergreep van her eerste vers - toch weer een onopvallende, subtiele
variant op de beweging van de vijfvoeters in de vorige -, de veelzeggende afwezigheid van enigerlei onderbreking in de tweede regel : `Van eeuwoud werk in
weide en stal en schuit', ondersteund door de alliteraties 'werk' en 'weide', 'stal' en
`schuit', en een extra nadruk op 'gelijke' in her laatste vers, als gevolg van de afwezigheid van een klemtoon op de eerste drie lettergrepen . De klankharmonie wordt
versterkt, na de vijfvoudige ei-assonantie uit de eerste strofe : `klein', `weinge',
`zijgt', 'tijd', 'grijze', door 'weide', `eertijds' en `gelijke', waardoor misschien de plek
en de gestorvenen nog nauwer verbonden worden .
De slotstrofe heb ik hiervoor `een meditatie' over leven en dood, tijd en eeuwigheid, genoemd, maar her is onmiddellijk duidelijk dat ze desondanks alle
abstrahering mist die aan bezinning op de gang des levens gemeenlijk eigen is ; ze
is integendeel gemncorporeerd in visuele en auditieve beelden die alleen op indirecte wijze die overpeinzing impliceren . Geheel in overeenstemming met Bloems
weerzin tegen abstracties, die in zijn ogen `slechts dan waarde [hebben] als ze uit
de feiten zijn afgeleid, en zelfs dan vertrouw ik ze nog niet erg goed, reeds uithoofde van hun abstracties-zijn' .
Niet alleen blijven her visuele en her auditieve moment (lege kruinen', 'voorjaarswind', `suizelt') geheel binnen het kader van de voorstelling, maar ook wordt
de band met her voorgaande bestendigd op het niveau van de betekenis (`lente-
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meer' en 'voorjaarswind') en van de klank (de reeks van negen -ee / eer- rijmen
en assonanties uit de eerste twee strofen vindt haar voortzetting in `lege' en
'beven', de eindrijmen 'kruinen' / `puinen' assoneren met 'schuit' en 'uit' in de
voorgaande, en vinden nog weer een vervolg in 'suizelt' uit de slotregel) . Dat ook
'bloeien' en 'woekerende' nog dubbel verbonden zijn : door overeenkomst in klank
en betekenis, sorteert een extra-effect .
In feite wordt de - heel Ingehouden verbeelde en optimaal gecntegreerde, maar
daarom niet minder schokkende - 'bezinning' gedragen door twee, onderling
tegengestelde oxymora : de nood tot bloeien van de nog winterse, lege, kruinen
boven 'woekerende' (onweerhoudbaar groeiende) `puinen' (vergane overblijfselen), her leven dus dat aan de dood ontspruit, en de, in termen van Bloems vers,
dit proces omvattende, tegenstelling : in de voorjaarswind die dit ontspruiten tot
stand brengt, is, zij her nauwelijks hoorbaar ('suizelend'), reeds de dood aanwezig .
De dood, de enige eeuwige, 'onsterfelijke', vormt her slotaccoord van her gedicht,
figuurlijk zogoed als letterlijk.
Over de wijze waarop dit contraire dubbelproces ritmisch en naar klank zijn
uitdrukking vindt, heb ik al het een en ander gezegd : her 'eruitspringende' rijm
`nood' (in sprekend enjambement) / 'dood' (laatste woord) is her meest frappante ; daarnaast valt er echter ook to wijzen op her feit dat, bij behoud van her metrische schema, reeksen van onbeklemtoonde drietallen lettergrepen een soort dubbelheid in de 'beweging' van her gedicht veroorzaken, die in `beven van de'
onheuchelijken nood / Tot bloeien boven woekerende puinen' en in `Suizelt de
onsterfelijke dood' een, op semantische gronden onderling uiteenlopende, extra
suggestiviteit verlenen aan de kernwoorden, in de laatste regel nog versterkt doordat `Suizelt' de enige echte antimetrie is in her hele vets .
In deze omstandige, zo zorgvuldig mogelijke, maar bij lange na niet volledige
en afdoende, beschouwing heb ik naar beste vermogen getracht to laten zien dat
er in een (goed) gedicht oneindig veel meer tot uitdrukking wordt gebracht en op
- nogmaals : de daarvoor gevoelige - lezer wordt overgedragen, dan datgene war er
expliciet wordt meegedeeld, en heb ik, naar ik hoop, op zijn minst enigszins verduidelijkt dat al die andere elementen : her ritme, de klankeffecten, de woordselectie, de zinsbouw en de verhouding daarvan tot de versregel, zo goed als de context (de verwijzingen 'naar buiten', van welke aard dan ook), in hoge mate
verantwoordelijk zijn voor her uiteindelijk effect . Dit betekent natuurlijk allerminst dat men als lezer van een gedicht zich rekenschap geeft, of zou moeten
geven, van alles war in het voorgaande is gezegd . Her opmerkelijke is juist dat her
overgrote deel van deze eigenschappen werkzaam is zonder dat men zich dit alles
bewust maakt . Gelukkig maar, want poezie wordt niet geschreven voor beoefenaren van de wetenschap, doch voor geinteresseerde lezers . Men hoeft ten slotte ook
geen geverseerd musicoloog to zijn om naar waarde van Bach of Strawinsky to
kunnen genieten, al beleeft de vakman hun werk dan misschien op een war genuanceerder manier.
Evenmin moet men zich voorstellen dat de dichter zelf zich van al deze relaties
en effecten bewust geweest is, laat staan dat hij ze weloverwogen zou hebben aangebracht . Hij is natuurlijk een vakman, die door ervaring met eigen bezigheid en
door de intensieve lectuur van anderer verzen een metier in zijn vingers heeft
gekregen, maar her zal duidelijk zijn dat een geslaagd gedicht nimmer uit bewuste toeleg en constructie kan ontstaan . Er spelen veel to veel factoren door elkaar
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(en als her goed is : met elkaar) dan dat het proces van versmaking rationeel to
overzien zou zijn . Bij her schrijven van een gedicht speelt, zoals Bloem her eens
uitdrukte, 'her luisteren of her goed zit' een buitengewoon belangrijke rol, en in
dit proces speelt dus de afhankelijkheid van intuitie en inspiratie een beslissende
rol . Ik herinner me dat ik een keer tegen hem zei hoe belangrijk de gesubstantiveerde adjectieven ('ontslapenen', 'naamlozen', `rechtvaardigen' en tientallen andere) in zijn gedichten zijn, en welke functie ze vervullen (de identificatie van de
mens met zijn, in her verband van her vers, enige ter take doende eigenschap) . Hij
reageerde daar war monkelend op : 'Her is maar goed dat ik dat niet eerder heb
geweten . Dan zou ik elke keer gedacht hebben : Daar heb je er weer een .' Dit
neemt intussen weer niet weg dat al de in deze beschouwing opgesomde eigenschappen wel degelijk in her vers aanwezig zijn, en dat ze in hoge, zo niet in beslissende, mate bijdragen tot het uiteindelijk effect ervan op de lezer . Her eeuwige
raadsel van alle grote kunst wordt daarmee evenwel niet blootgelegd . Dat blijft
een 'onzegbaar geheim' .
Maart 1996

NEDERLANDSE LETTERKUNDE : IE JAARGANG

W

(1996) 3, 2 49-260

249

'Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden iet to
dichtene'
Der vrouwen heimelijkheid en de geadresseerde opdrachtgeefsterl

Dieuwke E. van der Poel
In 1982, toen her mecenaatsonderzoek nog maar net op gang begon to komen,
publiceerden Dini Hogenelst en Saskia de Vries een artikel waarin zij lieten zien
dat her vaak vrouwen waren die opdracht gaven tot bet vervaardigen van
Middelnederlandse teksten . War beide onderzoeksters niet gedaan hebben en wat
nadien ook weinig gebeurd is, is een analyse maken van hoe die opdrachtgeefsters
de tekst gerecipieerd hebben als vrouw.2 Her is echter interessant om deze teksten
to interpreteren vanuit de positie van de opdrachtgeefster, de primair geintendeerde lezeres . In deze bijdrage wil ik zo'n tekst belichten die is opgedragen aan
een vrouw, aan de geliefde van de auteur. Her gaat om Der vrouwen heimelijkheit
(hierna: DVH), to vertalen als : 'het geheim van de vrouwen' (vgl . MNW3, 281,
bet . B 1 b ; editie: Blommaert 1846) . Her is een tractaat waarin vele aspecten van
de zwangerschap en voortplanting aan de orde komen : de bevruchting, de groei
van her embryo, de invloed van de planeten op her karakter van her kind en hun
verband met de opeenvolgende maanden van de zwangerschap, de relatie tussen
de tekens van de dierenriem en de verschillende delen van her menselijk lichaam,
de vorm van de baarmoeder, de duur van de zwangerschap, de mogelijke liggingen van her kind bij de geboorte, de oorzaken van lichamelijke afwijkingen, de
tekens die aangeven of er bevruchting heeft plaatsgevonden en of er een jongen of
een meisje op komst is, de tekens die uitwijzen dat een vrouw ontmaagd dan wel
kuis is, de oorzaken van onvruchtbaarheid en tenslotte de menstruatie . Een van
de handschriften (Gent, UB, 444) is gedateerd op 1405, maar de tekst is waarschijnlijk ouder (editie-Blommaert, II) .
De dichter opent met to zeggen dat hij aan de slag is gegaan omdat een vrouw,
die hij 'mijn lieve joncfrouwe' noemt, hem gevraagd had om iets nuttigs to dichten (vs . 1-3) . K . Deleu heeft laten zien dat in her gedicht een acrostichon is verstopt, dat luidt : Margareta Godevarts . Deleu suggereert dat Margareta de naam
van de geadresseerde dame is en Godevart de naam van de dichter . 3 De auteur
onderbreekt zijn betoog vele malen om zich to beklagen over zijn geliefde: hoe
trouw hij haar ook bemint, zij blijft onbereikbaar voor hem . Deze klachten zijn
tamelijk stereotiep en er zit nauwelijks ontwikkeling in . Alleen tegen her einde van
de tekst is de dame plotseling toeschietelijker geworden : `God danc, zij heeft mi
ghetroest,/ Die is ghemint hebbe met trouwen' (vs . 1669-1670) .
We zien in deze tekst een vermenging van twee genres : de artesliteratuur waarin praktische kennis wordt overgedragen en de lyriek, waarin een mannelijke dichter zingt over zijn beminde dame die voor hem onbereikbaar is, maar die een ideaalbeeld, een spiegel van al her goede is . Dergelijke lyrische passages komen ook
in verschillende verhalende teksten voor en zijn bijvoorbeeld in de Partonopeu de
Blois en vooral Le Bel Inconnu van Renaut de Beaujeu met groot raffinement uitgewerkt : in deze werken trekt de dichter parallellen tussen het verloop van zijn
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eigen ongelukkige liefde en de succesvolle liefdesgeschiedenis van de hoofdfiguren
uit zijn roman.4 Of de opdracht aan de dame in deze gevallen alleen literair spel
is, kan moeilijk worden uitgemaakt. Bij DVH hebben we echter wat meer houvast : her acrostichon maakt her waarschijnlijk dat de dichter voor een bepaalde
Margareta schreef.
De opdracht aan deze dame is curieus : het tractaat over intiem-vrouwelijke
zaken wordt dikwijls abrupt onderbroken door aansprekingen van de onbereikbare geliefde . Ik parafraseer een drietal passages . Vs . 204-210 : er is geen dier dat nog
sexuele gemeenschap heeft tijdens de zwangerschap, alleen vrouwen en merrier
wel. Genade edele jonkvrouwe! Ik ken rust noch duur zolang ik uw mooie gezicht
niet kan zien ; ach, dat ik maar zo zelden bij u kan zijn! Vs . 221-234 : sommige
vrouwen last hebben van witte vloed en dat is heel vervelend voor ze . Ik wil nog
een weinig over haar spreken, die ik meer bemin dan wie dan ook ter wereld : zij
is de beste die ik ken, ik denk voortdurend aan haar. Vs . 567-575 : als men een
klein kind lang in de stralen van de maan zou houden, dan zou her jicht krijgen,
die God hopelijk verre van mijn dame zal houden! Ik then haar nederig ; zij zal me
ervoor danken als ze verstandig is . Ik hoop dat mijn liefde voorspoedig zal zijn .
Deze verwijzingen naar de geliefde van de dichter worden nog intrigerender als
we de bron van de Middelnederlandse tekst in de beschouwing betrekken : De
secretis mulierum, een werk dat ten onrechte werd toegeschreven aan Albertus
Magnus.5 De aanroepingen tot de vrouwe komen hier niet in voor : her Latijnse
tractaat begint met de begroeting van een `in Christo socio et amico' (metgezel en
vriend in Christus) op wiens verzoek de auteur schrijft en bevat verschillende referenties aan 'socii' (metgezellen) en `fratres' (broeders) (Thorndike 1955, 434 en
Lemay 1992, 7 en 59) . Op grond van onder meer deze tekstplaatsen lijkt het
waarschijnlijk dat de tekst oorspronkelijk bedoeld was voor een mannelijk
kloosterpubliek. Dat is minder verbazingwekkend dan het misschien in twintigste-eeuwse ogen lijkt: de transmissie van gynaecologische literatuur was in de
Middeleeuwen in handen van de mannelijke monastieke cultuur (Green 1985).
Her doel van De secretis mulierum zou dan kunnen zijn de monniken kennis to
verschaffen over de voortplanting, niet alleen ten behoeve van hun algemene ontwikkeling, maar ook voor hun pastorale taken (Lemay 1992, 7-16) . Her feit dat
de tekst in de overgeleverde bronnen dikwijls vergezeld gaat van commentaren,
wijst erop dat deze gebruikt is in her onderwijs (Thorndike 1955, Lemay 1978,
391-392) . Een van de commentatoren legt uit waarom bet belangrijk is om kennis over de vrouw to hebben : `so that we might be able to provide a remedy for
their infirmities, and so that in confessing them we might know how to give suitable penances for their sins' (Lyon 1580, vert . Lemay 1992, 59) . De tekst kan dus
mannen van pas komen wanneer zij vrouwen de biecht afnemen . Samenvattend :
de Latijnse tekst heeft gefunctioneerd in een milieu van mannelijke geestelijken
(monniken, clerici, priesters) .
Toen het Latijnse tractaat in her Middelnederlands werd omgezet, werd kennis
uit de wetenschappelijke traditie toegankelijk voor leken, in de vorm waarin nog
steeds de meeste narratieve teksten gesteld waren : her proza werd omgezet in
paarsgewijs rijmende verzen . En tegelijkertijd veranderde de geadresseerde van de
tekst : van een mannelijke geestelijke naar een vrouwelijke geliefde . Dat maakt
DVH geschikt om vanuit een gender-perspectief to beschouwen . Mijn uitgangspunt is daarbij telkens de Middelnederlandse tekst ; bij de huidige stand van
onderzoek is een vergelijking met de brontekst niet goed mogelijk .6
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Maakt her veel verschil of deze tekst door een vrouw of een man gelezen wordt?
In bepaalde opzichten wet : de biologische sexe is een van de factoren die je levenservaring bepaalt en vanuit die levenservaring recipieer je een tekst . Juist bij een
gynaecologische verhandeling lijkt de biologische sexe een relevant gegeven . Voor
vrouwen geldt dat zij de tekst kunnen toetsen aan haar eigen ervaringen : bv. waar
de tekst uitleg geeft over de menstruatie : dat een meisje gaat menstrueren als ze
twaalf of dertien jaar oud is en dat de meeste vrouwen eens per maand menstrueren (vs . 78-111) . De vraag of een Middeleeuwse lezeres haar eigen ervaring vergeleek met war ze in de tekst las, is overigens moeilijk to beantwoorden . Wij zijn
gewend om onze observaties als kennisbron to beschouwen, maar dat is niet de
Middeleeuwse zienswijze : toen gold eerder een enorme autoriteit van geschriften
als bron van alle kennis .
Voor mannen die DVII lezen functioneert de tekst anders . Zoals de titel al
belooft, gaat het om de verborgen geheimen van vrouwen : voor hen is her intrigerende lektuur. In dit verband is de volgende waarschuwing van de verteller
opmerkelijk :
God gheve hem den langhen ween,
Die dit under dorpers bringhen sal,
Dat is altoes dus nauwe hal ;
Oec biddic mierer liever joncfrouwen,
Dat sift niemanne en laete scouwen . (vs . 946-950)
(vertaling: God moge diegene straffen die deze stof onder onbeschaafde mensen
zal brengen, die ik altijd zo zorgvuldig geheim hield . Ook verzoek ik mijn lieve
jonkvrouwe dat ze her niemand laat zien) .
Her is dus niet de bedoeling dat deze stof algemeen bekend wordt . lets soortgelijks komt voor in Den roseghaert vanden bevruchten vrouwen, een gynaecologische handleiding voor zwangere vrouwen en vroedvrouwen die in 1516 bij de
Brusselse drukker Thomas van der Noot verschenen is . Van der Noot roept in her
nawoord de gebruikers van her boekje op de inhoud `secretelijck' to houden,
`opdat niet en come in handen der vileynen' . Hij wil dan ook dat her boek uitsluitend to koop zal zijn in zijn eigen winkel, De Zeeridder to Brussel . Deze waarschuwingen laten zien dat de inhoud van de boekjes als pikant gevoeld werd, en
de waarschuwingen zelf zullen her prikkelend effect alleen versterkt hebben (Pleij
1982, 29) . 7
Bij de receptie van de tekst maakt her dus wet degelijk uit of degene die leest
een vrouw of een man is .
'Lezen als vrouw' heeft binnen genderstudies een andere inhoud : her is een leesstrategie die vooral ontwikkeld is door Jonathan Culler en Judith Fetterley (zie
ook Meijer 1993 en 1996) . Achterliggende gedachte is dat lezen voor mannen iets
anders is dan voor vrouwen . Door allerlei factoren bestaat de canon uit teksten die
overwegend door mannelijke auteurs geschreven zijn . Een gevolg hiervan is dat
lezende mannen zich vaak zullen herkennen in de visie en de gevoelens van mannelijke personages uit verhalende teksten . De manier waarop teksten zijn opgebouwd, werkt die identificatie in de hand . Voor vrouwen heeft dat de consequentie dat zij, als zij argeloos lezen, zich eveneens identificeren met mannelijke
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personages en daarmee met mannelijke gevoelens en fantasieen, die vrouwvijandig kunnen zijn . Wie bewust 'als vrouw leest' probeert juist de door de tekst
gestuurde identificatie to doorbreken . In de medioneerlandistiek kan dit bijvoorbeeld betekenen dat een verhaal bewust wordt geinterpreteerd vanuit her standpunt van een vrouwelijk personage, war in principe niet voor de handliggend is
doordat in deze verhalen dikwijls de hoofdrol is weggelegd voor een mannelijke
held . 8 `Reading as a woman', `lezen als vrouw' in deze opvatting staat los van de
biologische sexe van de lezeres of lezer : we kunnen her allemaal maar we moeten
er wel ons best voor doen .
Ik heb geprobeerd DVH op deze manier to lezen en dan komen de volgende
aspecten naar voren. De posities in de tekst zijn duidelijk verdeeld over de beide
sexen . De auteur is een man, de geadresseerde is een vrouw. De man wil de vrouw
beleren : hij overlaadt haar met kennis die gedragen wordt door mannelijke wetenschappers : Aristoteles, Plinius, Avicenna, Albertus Magnus, Galenus, Hippocrates, Razius en zo verder : her is een lange en imponerende rij van mannelijke autoriteiten . In dit verband is her ook opvallend dat de auteur bijzonder vaak aan zijn
bronnen refereert, in formuleringen als : 'nadien dat ict ghescreven vinde' (vs .
273), 'Plinius doet ons verstaen' (vs . 296) en `Latijnsche boeke segghen alle' (vs .
306) . Uiteraard laten Middeleeuwse auteurs graag zien dat zij zich op gezaghebbende bronnen baseren, maar de frequentie is in DVHwel erg hoog .
De auteur speelt niet alleen de rol van leraar, maar ook van verleider : hij schrijft
op verzoek van zijn dame en hoopt op haar liefde als beloning:
Dese redene es herde scone,
Die is miere liever toene,
In wille niet van haer to loene
Dan hare minnen, alsic wel tone . (vs . 1349-1352)
Tegenover deze mannelijke auteur als leraar en verleider neemt de toegesproken
dame, de opdrachtgeefster, een objectpositie in : zij wordt beleerd, zij wordt verleid . In her grootste gedeelte van de tekst blijft zij op afstand : zij is onbereikbaar,
zij is ongenaakbaar. In de liefdesgeschiedenis tussen auteur en geadresseerde dame
krijgen we alleen inzicht in zijn gevoelens : hij vertelt steeds weer hoe hij lijdt
onder haar afstandelijkheid. Voor de geadresseerde dame biedt de tekst dus Been
identificatiepunt . Zij moet zich juist in zijn standpunt verplaatsen en her voortdurend klagen over zijn lot moet haar vermurwen .
Kenmerkend voor her vrouwbeeld uit DVH lijkt passiviteit to zijn : vrouwen
zijn niet de dragers van de wetenschappelijke traditie, vrouwen nemen geen initiatief in de liefde . Maar dat is niet bet hele verhaal. Op sommige punten voert de
auteur vrouwen als autoriteit op : 'Maer alle wive ghemeenlike/ Spreken, des is
hem volghe sekerlike' (vs . 278-9) ; 9 'Ic hebbe wiven hoeren spreken' (vs . 931) . 10 Er
worden dus ook wel vrouwen als bronnen, als zegsvrouwen opgevoerd . De formulering is bier van belang : enerzijds baseert de auteur zich op Latijnse boeken en
war hij geschreven vindt, maar hij hecht anderzijds waarde aan war vrouwen zeggen .
Er is een schriftelijke traditie die door mannen gedragen wordt, maar er is ook een
mondelinge traditie : vrouwen spreken over zwangerschap en geboorte . In de
woorden van Ria Jansen-Sieben : "De gynaecologie is duidelijk een gebied waar-
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over mannen schrijven, maar waar vrouwen weten en handelen" (Jansen-Sieben
1985, 161) . De verwijzingen naar vrouwen als informatiebron laten de fundamentele onzekerheid van de auteur ten opzichte van zijn onderwerp zien .
Een andere vraag is welk beeld van de vrouwelijke sexe in DM (als exponent
van die mannelijke geleerdentraditie) gegeven wordt . De tekst presenteert vrouwen in een aantal opzichten als de gelijken van mannen. Opmerkelijk is bijvoorbeeld het (aan Galenus ontleende en in de Middeleeuwen algemeen verbreide)
denkbeeld dat voor bevruchting twee soorten zaad nodig zijn : her vrouwelijke dat
menstruum heet en her mannelijke, sperma (vs. 40-48) .II Sprekend over
onvruchtbaarheid vermeldt de auteur dat voor vrouwen en mannen geldt dat er
geen bevruchting zal volgen indien zij teveel vocht in de blaas hebben tijdens de
daad (vs . 1290-1294 en 1346-1348) . Even verder is er nog een recept dat mannen en vrouwen bij onvruchtbaarheid kan helpen (vs . 1369-1378) . Ik vond her
opvallend dat in DVH als vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de
mogelijkheid dat mannen onvruchtbaar kunnen zijn : nog niet zo heel lang geleden was her in Nederland zo dat bij ongewenste kinderloosheid de vruchtbaarheid
van de man pas onderzocht werd, nadat de vrouw door de hele medische molen
was geweest .
Maar DVH draagt ook een andere boodschap uit : dat vrouwen inferieur en
bovendien gevaarlijk zijn . Dat heeft alles to maken met de menstruatie . Juist bij
de bespreking van her menstruum (her menstruatiebloed) refereert de tekst eraan
dat vrouwen minder beet zijn dan mannen . Die formulering is niet zo neutraal als
zij wellicht lijkt: dat vrouwen minder beet zijn, impliceert dat zij op biologische
gronden minderwaardig zijn . De achtergrond hiervan is de leer van de temperamenten : volgens Aristoteles was de vrouw overwegend koud en vochtig en de man
beet en droog . Aangezien hitte hoger gewaardeerd werd dan kou, was de logische
gevolgtrekking dat vrouwen door haar biologische conditie inferieur zijn aan
mannen . 12
In DVHwordt niet uitgeweid over dit verschil in temperament tussen mannen
en vrouwen, maar precies daar waar de menstruatie aan de orde is, blijkt de hete
man wel de maat van alle dingen:
Aristotules doer ons verstaen
Dat menstruum comt sonder waen
Van spisen die onverduwet (onverteerd) blijft ;
Hoert wat hi noch meer bescrijft
Dat die heetste wijfs couder zijn
Dan die couste man, seit dlattijn,
Ende want dwijf niet verduwen can
Hare spise ghelijc den man,
So blijft haer overtullech bloet
Dat telker maent baren moet. (vs . 86-95)
Omdat vrouwen niet zo heet zijn als mannen, zijn zij niet in staat het voedsel zo
goed verteren als de man en daarom hebben vrouwen overtollig bloed : de menstruatie . lets soortgelijks zien we in vs . 165-170 : vrouwen zouden geen last van
menstruatie hebben als ze maar net zo heet zouden zijn als de man : dan zouden
zij ook sperma hebben . Met andere woorden : juist de omstandigheid dat vrouwen
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niet de goede here complexie hebben zoals mannen, maakt dat er in haar een residu van de spijsvertering blijft : her menstruum. De gevolgen hiervan zijn verstrekkend : later in de tekst is er een aparte, zeer negatieve bespreking van de menstruatie (vs . 1524-1672) . Ik vat dit gedeelte samen: menstruerende vrouwen kunnen
vlekken op baby's maken door naar hen to kijken : via haar ogen verontreinigen zij
de lucht en de lucht schaadt her kind . Ook kunnen menstruerende vrouwen vlekken op spiegels maken . Als een vrouw echter geen menstruum heeft, wordt haar
lichaam niet gereinigd en hopen de slechte humores zich in haar op . Dat geldt
vooral voor oude vrouwen, want zij hebben niet genoeg natuurlijke hitte meer.
Menstruum is giftig : 'Menstruum es herde quaet venijn' (1580) . Een hond kan er
dol van worden . Een boom zou verdorren als men menstruum op de wortels zou
leggen . Als men een schaamhaar van een vrouw zou nat maken met menstruum
en zou begraven, dan zou er na een jaar een slang uit gegroeid zijn . Ook is het
mogelijk een man zodanig to betoveren met menstruum, dat hij altijd de vrouw
volgt. Omdat her schadelijk is voor vrouwen als zij niet menstrueren, volgen er
enige recepten . Galenus heeft eens door aderlating een koningin genezen, die
bijna gestorven was doordat ze niet menstrueerde .
Menstruum is, om kort to gaan, een giftig goedje, want her is her residu van
her spijsverteringsproces dat bij vrouwen niet helemaal goed verloopt, doordat zij
niet beet genoeg zijn . Er is dus een sterke associatie tussen vrouwen en vergif, die
verankerd is in haar fysiologie, haar natuur (Jacquart en Thomasset 1988, 71-78) .
Menstruerende vrouwen zijn gevaarlijk, maar nog gevaarlijker zijn oude vrouwen,
in wie her gif zich ophoopt doordat zij niet meet menstrueren . De auteur geeft
mannen dan ook her advies om geen gemeenschap to hebben met een vrouw die
ongesteld is en, voegt hij er in een adem aan toe, ook goede vrouwen zullen in die
periode niet met een man slapen (vs . 1509-1518) .
Ik wil de tekst nog vanuit een derde invalshoek benaderen die meet aansluit bij
gangbaar onderzoek in de medioneerlandistiek, maar die wel duidelijk verband
houdt met bet voorafgaande. Her gaat dan om her volgende : de auteur heeft de
tekst opgedragen aan 'mijn lieve joncfrouwe' : zijn geliefde . De vraag is nu of ook
uit de tekst blijkt dat hij haar voor ogen had, bijvoorbeeld uit de manier waarop
hij de onderwerpen behandelt . 13 Her gaat met andere woorden om de vraag of er
een verschil is tussen de geadresseerde jonkvrouwe en her getntendeerde publiek :
is deze tekst alleen gericht tot haar, of tot vrouwen in her algemeen, of tot een
gemengd publiek, of tot mannen? Ik stel vanuit deze invalshoek een Par passages
aan de orde .
Zo is er de vraag uit welke tekenen men kan opmaken of een zwangere vrouw
een noon of een dochter draagt . Eerst geeft de tekst een paar trucs die uitwijzen
dat her een jongetje is, bijvoorbeeld : als iemand melk van de zwangere in kwestie
op haar urine zou gieten : als de melk niet blijft drijven, is her een jongetje (vs .
1153-1155) . Hoe vreemd wij de bestanddelen ook vinden, degene die kan
beschikken over urine en moedermelk van een bepaalde vrouw, kan deze truc uitvoeren: de proef is dus in principe sexe-neutraal . 14 Van deze aanwijzingen is er
eigenlijk maar een die een soort zelfhulp voor de zwangere vrouwen biedt : als zij
pijn voelt aan haar rechterzijde is her een jongetje, als zij pijn voe!t aan haar linkerzijde is her een meisje . 15
Bij her behandelen van de vraag hoe een vrouw kan weten of ze zwanger is (vs .
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1087-1125), geeft de auteur vooral kenmerken die door een vrouw kunnen worden waargenomen : als zij gemeenschap heeft gehad en ze heeft het vervolgens
koud en verliest geen zaad : dan is ze zwanger. Andere duidelijke tekenen zijn : als
ze opeens veel meer zin heeft in vrijen dan daarvoor en -een heel herkenbare- als
ze opeens trek heeft in vremde spise (vs. 1119) : dat is blijkbaar iets van alle tijden :
veel zwangeren kunnen nog steeds met vuur vertellen over haar plotselinge liefde
voor roomijsjes, augurken en chocola . Maar in dit gedeelte komt ook een element
naar voren dat alleen door mannen kan worden waargenomen : als een man tijdens
de daad voelt dat er heel hard aan zijn lid getrokken wordt, dan volgt er bevruchting . . . We zien hier dus dat de auteur zich plotseling -impliciet- tot mannen richt .
Een opmerkelijke en vrij omvangrijke passage (vs . 823-945) richt zich exclusief
tot vrouwen en begint met
En docht u, vrouwe, niet mesdaen,
Ic soude u leeren, sonder waen,
Herde wel heefmoeder wesen . (vs . 823-825)
(vertaling : Als u her goed vindt, vrouwe, zal ik u zeker leren vroedvrouw to zijn) .
Dit is een van de schaarse plaatsen waar een vrouwelijke autoriteit genoemd
wordt : Cleopatra. 16 Er volgt een opsomming van praktische ingrepen bij de
geboorte van een kind. Deze handgrepen dient een vroedvrouw to verrichten als
her kind niet goed ligt, bijvoorbeeld : als er eerst een handje komt, moet de vroedvrouw her kind een beetje terugduwen bij de schouders en her dan zo leggen dat
het hoofd her eerste komt (vs . 865-873), en: als er meer dan een kind is en ze liggen elkaar in de weg, dan moet de vroedvrouw her ene kind opzij duwen en beide
kinderen vervolgens een voor een geboren laten worden (vs . 902-907) .
Het zijn uitermate praktische adviezen . Zij zijn ontleend aan een wijdverbreide verhandeling over hulp bij de geboorte van Soranus, die in veel handschriften
van De secretis mulierum is opgenomen, en blijkbaar ook in de bron van DVH. 17
Hoe her ook zij, de adviezen voor vroedvrouwen vormen een gedeelte van de tekst
dat zich gericht is op een vrouwelijk publiek, zowel door de inhoud (lessen voor
een aankomende vroedvrouw) als door de directe aanspreking van de vrouwe aan
her begin van de passage (vs . 823, hierboven geciteerd) .
Soms richt de tekst zich ook tot mannen en vrouwen, zoals in vs . 1509-1518
(hiervoor geparafraseerd), waarin gepleit wordt voor onthouding tijdens de
menstruatie : een waarschuwing voor mannen en een aanbeveling voor vrouwen .
Maar er zijn ook enkele plaatsen waar de tekst alleen mannen aanspreekt, met
andere woorden : waar er een verschil is tussen de geadresseerde opdrachtgeefster
en her werkelijk geintendeerde publiek. Waar de invloed van de maan op het menselijk gestel aan de orde is, is er een tamelijk duistere passage . Ik tracht to parafraseren : als de maan in het laatste stadium is, zijn verwondingen erg gevaarlijk . Een
man wordt dikwijls ernstig gewond wanneer hij gemeenschap heeft met een
vrouw en Als smans let tonrecht in gaet' (vs . 550) . War staat hier? De crux is de
vorm tonrecht penetreert de man haar onrechtmatig of op een verkeerde manier,
dus : mag hij her niet of doer hij her onhandig? Hoe dan ook : als hij dat doer,
berokkent een vrouw hem dikwijls schade met een ijzer daar in de buurt en verwondt de man ernstig zodat hij er veel pijn van heeft . Dit weten quade wive (vs.
555) goed en -voegt de auteur nog toe- als ik mijn Schepper niet zou vrezen zou
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ik er meet over vertellen dat ik nu verzwijg . . . (vs . 541-558) . 18 Duidelijk op mannen gericht is oak her volgende : men moet de vrouw op de rechterzij laten liggen
bij de gemeenschap, dan zal her kind een noon worden, doordat dijn zaet (vs .
1261) naar de rechterzijde zal zakken . Tenslotte hebben alleen mannen lets aan dit
advies : men kan beter sex hebben met blanke dan met zwarte vrouwen, want zij
zijn wellustiger (vs . 1277-1285) . 19
Ik kom tot de conclusie dat de tekst weliswaar expliciet aan een vrouw gericht
is, maar dat er verschillende passages in voorkomen die of voor beide sexen of
alleen voor mannen relevant zijn : her getntendeerde publiek is blijkbaar breder
dan alleen de geadresseerde lezeres .
De lyrische passages waarin de auteur zich tot zijn vrouwe richt, roepen nog een
andere vraag op : als de tekst werkelijk bedoeld is als middel om de vrouw to verleiden, is die tekst daar dan een geschikt middel toe? De auteur lijkt zijn eigen glazen in to gooien waar hij betoogt dat de ontmaagding zeer pijnlijk kan zijn (14631472, 1478-1489) . Maar elders pakt hij her handiger aan : onder aanroeping van
de autoriteit van Galenus zegt hij dat niets zo goed is voor jonge vrouwen als dikwijls sex hebben :
Ghi zult weten over waerheit
Dat ghenoeten jonghen wiven
Al to goet es, alse wi bescriven ;
Want wi hebben dicke vernomen,
Alse jonghe wijf to mannen comen,
Dat si scoene werden ende herde vet,
Ende vroe [ . . .] . (vs . 1710-1716)
Vrouwen profiteren er dus in alle opzichten van en bovendien als vrouwen haar
wil niet ten uitvoer kunnen brengen, verkort dat vaak haar leven : jonge vrouwen
die her zonder sex moeten stellen, zullen daar dikwijls aan sterven . Overigens
volgt direct daarop dat her voor mannen niet goed als zij teveel sperma verliezen :
dan verdrogen ze en ook dat kan dodelijk zijn . Blijkbaar is her gevaar dat loert dat
vrouwen to weinig sex hebben en dat mannen teveel .
Opmerkelijk is ook her laatste advies dat DVH geeft: een man moet met een
vrouw spelen om haar lust op to voeren voordat hij met haar naar bed gaat : dat seggic u al over ware (vs. 1782) . We zien hier dus weer een advies dat tot mannen
gericht is, maar welke vrouw zou Been minnaar willen die zo'n instelling propageert?
Ik kom tot een besluit . Ik heb geprobeerd de tekst van DVHvanuit verschillende
invalshoeken to belichten : de verschillende ervaringswerelden die mannen en
vrouwen meenemen bij her lezen van teksten, de leesstrategie van `reading as a
woman' en de relatie tussen de geadresseerde vrouwe en her daadwerkelijk geintendeerde publiek . Daarbij speelden steeds vragen mee als in hoeverre de manier
van lezen bemvloed kan zijn door de sexe van de lezer/es en hoe vrouwelijkheid
en mannelijkheid verbeeld zijn . Een genderbewuste aanpak leidt tot vraagstellingen en resultaten die tamelijk nieuw zijn voor de medioneerlandistiek . Ingepast in
historiserend onderzoek kan een poging tot beantwoording van zulke vragen bijdragen aan een vollediger beeld van de context van Middelnederlandse teksten .

MIJN LIEVE JONCFROUWE HEEFT MI GEBEDEN IET TE DICHTENE

Literatuur
Ph. Blommaert (ed.) Der vrouwen heimelijkheid. Dichtwerk der XIVe eeuw .
Gent, 1846 .
W.L. Braekman, 'Een merkwaardige collectie `secreten' uit de vijftiende eeuw' .
In : VMVA 1987,270-287.
H. Brinkman, `1330 : Jan van Boendale wordt berispt wegens passages in 'Der
leken spieghel' . Een werelbeeld in verzen' . In : M .A. Schenkeveld-van der
Dussen (hoofdred .), Nederlandse literatuur, een geschiedenis . Groningen, 1993,
53-58 .
J. Culler, On deconstruction . Theory and criticism after structuralism . Londen,
1983 .
K. Deleu, 'Kanteekeningen [sic] bij de lectuur van 'Der vrouwen heimelijkheid,
dichtwerk der XIVe eeuw" . In : Album Prof dr Frank Baur den jubilaris bij
zijn zestigsten verjaardag als huldeblijk aangeboden door collega's vakgenoten en

oud-leerlingen. Dl . 1 . Antwerpen etc ., 1948, 176-181 .
P Diepgen, Frau and Frauenheilkunde in der Kultur des Mittelalters . Stuttgart,
1963 .
J . Fetterley, The resisting reader. A feminist approach to American fiction .
Bloomington, 1978 .
M . Green, `Women's medical practice and health care in medieval Europe' . In :
Signs 14(1988), 434-473 .
J.L . Grigsby, `The narrator in `Parthonopeu de Blois', 'Le Bel Inconnu', and
'Joufroi de Poitiers" . In : Romance Philology 21(1968), 536-543 .
D . Hogenelst en S . de Vries, "Die scone die mi peisen doet . . .' . De vrouw als
opdrachtgeefster van middeleeuwse literatuur' . In : Tijdschrift voor vrouwenstudies 3(1982), 325-346 .
D . Jacquart en C . Thomasset, Sexuality and medicine in the Middle Ages. Transl .
by M . Adamson. Cambridge, 1988 .
R. Jansen-Sieben, `De vrouw in de medische literatuur' . In : R.E.V
. Stuip en C .
Vellekoop (red .), Middeleeuwers over vrouwen . Dl. 2 . Utrecht, 1985, 160-178
en 205-206 . Utrechtse bijdragen tot de medievistiek 4 .
R. Kieckhefer, Magic in the Middle Ages. Cambridge, 1989 . Cambridge medieval textbooks .
J. Koekman, `De stilte rond Sanderijn . Over her abel spel `Lanseloet van
Denemerken" . In : E. van Alphen en M . Meijer (red .), De canon onder vuur.
Nederlandse literatuur tegendraads gelezen . Amsterdam, 1991, 20-34 en 229230 .
R.L. Krueger, Women readers and the ideology ofgender in Old French verse
romance. Cambridge, 1993 . Cambridge studies in French 43 .
B. Kusche, `Zur `Secreta mulierum'-Forschung' . In : Janus 62(1975), 103-123 .
H .R . Lemay, `Some thirteenth and fourteenth century lectures on female sexualiy . In: International journal of women's studies 1(1978), 391-400 .
H .R . Lemay, Women's secrets. A translation of Pseudo Albertus Magnus's 'De
Secretis Mulierum' with commentaries. New York, 1992 .
O .S .H. Lie en D.E . van der Poel, 'Eerherstel voor Galiene' . In : Jaarboek voor
vrouwengeschiedenis 16(1996), ter perse .
L. de Looze, `Generic clash, reader response, and the poetics of the non-ending

2S 7

2 58

DIEUWKE E . VAN DER POEL

in `Le Bel Inconnu" . In: K. Busby and E . Kooper (eds), Courtly literature.

Culture and context . Selected papers from the 5th triennial congress of the
International courtly literature society, Dalen, The Netherlands, 9-16August,

1986 Amsterdam etc., 1990, 113-123 . Utrecht publications in general and
comparative literature.
M. Meijer, `Lezeressen op zelfverdediging . Feministische literatuurwetenschap' .
In : R. Buikema en A. Smelik (red .), Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen. Muiderberg, 1993, 47-63 .
M. Meijer, In tekstgevat. Inleiding tot een kritiek van representatie . Amsterdam,
1996 .
H . Pleij, De wereld volgens Thomas van der Noot . Boekdrukker en uitgever to
Brussel in het eerste kwart van de zestiende eeuw . Muiderberg, 1982 .
G . Sarton, Introduction to the history ofscience. DI. 1 : From Homer to Omar
Khayyam. Baltimore, 1927 .
O . Temkin, Soranus'gynecology. Baltimore, 1956 .
L. Thorndike, `Further consideration of the `Experiments', `Speculum astronomiae', and `De secretis mulierum' ascribed to Albertus Magnus' . In : Speculum
30(1955), 413-443 .
V Uyttersprot, `Parthonopeus van Bloys . Braek-liggend terrein voor wetenschappelijk onderzoek' . In : Cultuurhistorische caleidoskoop . Aangeboden aan
W L. Braekman . Samengesteld door E . de Backer. Gent, 1992, 507-528 .
Noten
1

2
3
4
5

6
7

Dit artikel is een bewerking van een lezing in her kader van een studiedag
'Genderstudies en Neerlandistiek', gehouden op 18-12-1995 door de vakgroep Nederlands van de Universiteit Utrecht . Graag wil ik Orlanda Lie
bedanken voor haar opmerkingen die op enkele plaatsen tot belangrijke
verbeteringen hebben geleid .
Een uitzondering hierop vormt een bijdrage van Herman Brinkman aan de
NLG, waarin hij de relatie bespreekt van Jan van Boendale en zijn
opdrachtgevers Rogier van Leefdale en Agnes van Cleve (Brinkman 1993) .
Deleu 1948, 177 . Overigens kan niet uitgesloten worden dat Godevarts de
familienaam van Margareta is .
Zie Grigsby 1968 en De Looze 1990, voor een gender-bewuste analyse
Krueger 1993, 183-216 . Van de Partenopeu zijn fragmenten van een
Middelnederlandse vertaling overgeleverd, zie hiervoor Uyttersprot 1992 .
Er is van deze tekst geen toegankelijke moderne editie, wel een vertaling :
Lemay 1992 . Ik ben niet in de gelegenheid geweest de Ph .D. dissertatie
van M .R. Schleissner (Pseudo Albertus Magnus : Secreta Mulierum cum
Commento, Deutsch. Critical text and commentary. Princeton University,
1987) in to zien .
Niet alleen doordat er geen moderne editie van de De secretis mulierum
beschikbaar is, maar ook doordat er nog weinig onderzoek is gedaan naar
de ingewikkelde overlevering (zie Kusche 1975) .
Door deze nadruk op geheimhouding schaart DVHzich in de secretentraditie. Daarbij ging het oorspronkelijk om teksten met alchemistische en
magische recepten, waarin dikwijls nadrukkelijk gezegd werd, dat deze
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9
10
11

12
13

14

15

16

17

18

geheime ('secrete') kennis slechts onder ingewijden bekend mocht zijn . In
de loop der tijd werden ook andere typen teksten 'secreet' genoemd, war
de nieuwsgierigheid naar de inhoud natuurlijk sterk zal hebben bevorderd
(Kieckhefer 1989, 140-144 en Braekman 1987, 270-271) . De nadruk op
geheimhouding in DVH en Den roseghaert vanden bevruchten vrouwen
heeft hetzelfde effect (zie ook Kusche 1975, 111) .
Zie hiervoor bijvoorbeeld Lie en Van der Poel 1996 en Koekman 1991 .
Koekman beargumenteert overigens dat de tekst van Lanseloet van
Denemerken de identificatie met Sanderijn (en dus juist niet met
Lanseloet) stuurt . Zij gaat daarbij echter voorbij aan de epiloog, die wel
degelijk een identificatie met Lanseloet bevordert .
Het gaat hier om de bewering dat de foetus na veertig dagen volwassen is,
d.w z . een menselijke vorm heeft gekregen .
Namelijk: als bij de geboorte her hoofdje her eerste komt, verloopt de
bevalling goed .
Zie hiervoor Jansen-Sieben 1985, 167-169, Lemay 1992, 20-26 en
Jacquart en Thomasset 1988, 61-70 . Het is verwarrend dat in DVHzowel
bet vrouwelijke zaad als het menstruatiebloed met de term 'menstruum'
wordt aangeduid.
Voor een beknopte en duidelijke uitleg van deze materie, zie Jansen-Sieben
1985 .
Het is (als gezegd) niet goed mogelijk een vergelijking met de Latijnse
brontekst to maken, die op dit punt wel bijzonder relevant zou zijn . Ik heb
wel de hierna to bespreken passages vergeleken met de vertaling (Lemay
1992); daarbij heb ik geen belangrijke verschillen tussen de Latijnse bron
en DVH ontdekt .
De commentatoren van de Latijnse tekst leggen de achtergrond van de
truc uit : als een vrouw zwanger is van een jongetje dan is haar melk goed
verteerd (impliciet : door de hitte van her kleine mannetje) en daardoor een
beetje dikker en dus zinkt de melk (Lemay 1992, 143) .
De verklaring hiervan is dat meisjes links gedragen worden en jongens
rechts. Dit hangt weer samen met de temperamentenleer. Zoals DVH uitlegt (vs . 1237-1252) is het hart de bron van alle lichaamswarmte . Het hart
ligt weliswaar links in het lichaam, maar door twee grote bloedvaten straalt
de hitte uit naar de rechterkant en dat is dus de plek waar jongens, die
immers van een beet temperament zijn, groeien (zie ook Jansen-Sieben
1985, 164-165) .
Deze Cleopatra wordt vaker genoemd als bron in gynaecologische geschriften . Volgens Sarton gaat het bier om een vrouwelijke auteur uit de vierde
of vijfde eeuw (Sarton 1927, 433-434) en dus niet om de beroemde
Egyptische koningin .
Zie hiervoor Kusche 1975, 110 en Diepgen 1963, 11-12, 67-68 . Er is een
Engelse vertaling: Temkin 1956 (zie aldaar 186-189 voor de bron van bet
heefmoeder-gedeelte in DVH, vs . 832-945) . Ook Den roseghaert vanden
bevruchten vrouwen gaat uiteindelijk op dit werk terug .
Het commentaar van de druk uit Venetie van 1508 werpt iets meet licht
op deze passage: vrouwen zouden mannen verwondingen toebrengen door
een cauteriserende stof als aluin of kalksteen in de vagina aan to brengen ;
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met 'ijzer' wordt dus niet een stuk ijzer bedoeld, maar een bijtend middel .
De vrouwen taken zelf niet gewond, doordat de vagina minder poreus is
dan de penis en vooral doordat zij een beschermende olie gebruiken
(Lemay 1978, 395 en Lemay 1992, 88-90) .
19 De traditionele opvatting is juist dat zwarte vrouwen wulpser zijn, maar
deze opvatting wordt in DVH tegengesproken : zwarte vrouwen zijn weliswaar heter, maar ook trager. Blanke vrouwen zijn natter en daardoor wellustiger (vs . 1280-1285) .
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`Wat wil de galm, die mijn gehoor komt
strelen .'

Analyse, varianten en apologie van J. Vollenhove's Grotius-imitatio
D .V Sparnaay
Op 17 januari 1655 worden de bruilofttoortsen ontstoken voor twee telgen van
"twee brave hooftgeslaghten" van Drenthe en Overijssel: Joan van Echten en Anna
Elisabet van Haarsoltel . Ook de 23-jarige predikant Joannes Vollenhove laat zijn
licht schijnen voor dit bruidspaar met her dichten van een epithalamium 2. De lof
op het bruidspaar en de wederzijdse familie, verlangens van de bruidegom naar de
bruid, zegenwensen en gelukkigprijzing, voorspellingen voor de toekomst en het
nageslacht, bemoeienissen van de huwelijksgoden en de aansporing her bruidsvertrek binnen to treden : Vollenhove heeft rijkelijk geput uit de klassieke bron van
epithalamiumtopoi . Zoals gebruikelijk heeft hij historische, politieke, petrarcistische en ook een paar pastorale elementen verwerkt in dit sterk retorisch gekleurde, epische epithalamium . Her telt 380 regels .
Hoewel hij dit bruiloftsdicht - zijn eersteling - later niet de beste, ja zelfs een
"onrype vrucht" van zijn jonge jaren vindt, neemt Vollenhove her in 1686 toch,
weliswaar herdicht, op in zijn Poezy onder de titel : 'Echtkrans voor den hooghedelen en welgeboren here Joan van Echten, here van Echten en 't Hogeveen, en de hoogedele en welgebore joffer Anna Elisabet van Haarsolte, dochter van den Kranenberg 3 .

Her verzoek van de boekverkopers om de gelegenheidsgedichten in de Poezy op to
nemen, zal hier wel een rol in hebben gespeeld . Vollenhove wilde zelf slechts de
`Kruistriomf opnieuw uitgeven, met een paar gezangen en dergelijke gedichten .
Om her boek war to vergroten, voegde hij er ook geboorte- en lijkdichten aan toe .
Uiteindelijk heeft hij alles bijkans "war ik onder myne papieren vont, gedicht na
den Kruistriomf" eraan toegevoegd 4. Blijkbaar is hij, als predikant, toch wel war
beschroomd, want hij voegt er een apologetisch 'Aan den Lezer' aan toes . Dat
Vollenhove de 'Echtkrans' voor de Poezy herdicht heeft blijkt uit dit geleerde, interessante betoog (r.3), evenzo dat her buiten zijn kennis herdrukt is "onder de
gedichten van verscheide geesten gemengt" (r. 5-6) . Het grootste gedeelte van 'Aan
den Lezer' wijdt Vollenhove aan zijn verontschuldigingen voor her in navolging
van Hugo Grotius laten optreden van heidense goden .
In dit artikel zal ik de volgende drie aspecten van de 'Echtkrans' bedchten om
de vraag to beantwoorden waarom de dichter-predikant Vollenhove dit epithalamium opnam in de Poezy. analyse van her imitatiokarakter, varianten en apologie .
Tot slot van her artikel trek ik een aantal conclusies met betrekking tot de plaats
van de 'Echtkrans' in de zeventiende-eeuwse huwelijkspoezie .
1 Analyse van het imitatiokarakter
De galm uit de titel van dit artikel is afkomstig van de neerdalende heidense
goden . "Men vintze niet alleen dusdanig in de Latynsche bruiloftdichten van
Statius en Klaudiaan, d'enigste bruiloftdichters, die na Katullus van d'aaloude
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poeten ons overschieten ; maar Hugo de Groot ook, dAalouden volgende, en hier van
ons gevolgt, de beide Heinsiussen, vader en zoon, desgelyx, en Barleiis, en Hooft,
en Vondel, [ . . .] hebben zich buiten opsprake ook gedient van zulke gedachten ." 6
In tegenstelling tot wat Vollenhove hier beweert, is de "geen onchristensche
Grotius" om de menging van heidense en christelijke stof wel degelijk in opspraak
geraakt bij de eerste uitgave in 1608 van zijn Christus Patiens' . In een brief aan zijn
broer Willem d .d . 15 december 1615, die in het voorwerk van de Poemata is afgedrukt, lezen we Grotius' houding tegenover de mythologische beeldspraak: "En
war to zeggen als iemand her verkeerd opneemt dat ik, naar algemeen - maar daarom nog nietgoed to keuren gebruik onder dichters, zo nu en dan klassiekegoden noem?
O zeker, toen het heidendom nog tierde was dit een zwaar vergrijp, maar nu kan
her Been kwaad." 8
Vollenhove bekent ruim dertig jaar na dato tussen neus en lippen door dat hij
Grotius heeft geimiteerd . In de Poemata ontdekte ik sterke overeenkomsten tussen Vollenhove's epithalamium en Grotius' Neolatijnse `Epithalamium Cornelii
vander Milen et Mariae ab Oldenbarnevelt' 9 .
Misschien koos hij dit gedicht als voorbeeld, omdat Grotius zich ook gewacht
heeft voor een to groot vertoon van fescennina (vrijmoedigheden), om de familie
van de bruid, met name haar vader, niet to kwetsen 10 . Als beginnend dichter keek
Vollenhove voor zijn eerste epithalamium de kunst of bij een "groot" voorbeeld .
Om niet al to gauw betrapt to kunnen worden bij her plukken van de bloemen
om zijn 'Echtkrans' mee to vlechten, meed hij de Nederlandse Helicon. Door de
keuze van zijn voorbeeld koos hij tevens voor her op laten treden van de goden .
Als beginnend dichter waagde hij zich blijkbaar nog niet aan een christelijke
aemulatio 11 .
Vollenhove geeft zeker geen kinderlijke, slaafse imitatio . Vossius zegt in Cap .
IV,4 van zijn theoretische geschrift De imitatione (. . .J: "Daarom is voor alles
nodig, dat wij bij her navolgen van een voorganger bier iets toevoegen, daar lets
weglaten, elders lets veranderen, en vrijwel overal voor een andere volgorde, kleur
of gesteldheid zorgdragen" 12 . Ik laat in her midden of Vollenhove de bondige formulering uit dit, in 1655 redelijk recente, zeventiende-eeuwse standaardwerk als
recept gebruikt heeft, maar in ieder geval kan deze goede diensten bewijzen bij de
analyse van her imitatiokarakter .
Een paar losse opmerkingen vooraf. Ik ga uit van de `Echtkrans', omdat deze
Vollenhove's geautoriseerde versie is en om de relatie met 'Aan den Lezer', ook al
staat deze versie weer war verder van Grotius af . Hoe interessant ook, her bestek
van dit artikel laat geen ruimte voor verklaring van mythologische, politieke, historische en genealogische achtergronden . De gedichten zijn bovendien to lang om
ze in extenso to analyseren (Grotius' gedicht telt 332 versregels) . Ik beperk me
daarom tot de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen en werk twee fragmenten nader uit . Vollenhove neemt de epische vorm met een sterk retorische
inslag van Grotius over . Grotius schreef zijn gedicht in dactylische hexameters,
Vollenhove in vets commons . Grotius' volgens de klassieke conventies geschreven
gedicht rijmt uiteraard niet, Vollenhove kiest vrouwelijk gepaard rijm, waarmee
hij door her slepende, gedragen karakter daarvan Loch dicht bij zijn origineel
blijft .
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Inhoud
Vollenhove's 'Echtkrans' kan als volgt samengevat worden : de goden dalen of om
Van Echten op zijn bruiloft to eren . De dichter/ik-figuur aanschouwt en vertelt
dit alles. Nadat hij Min bedankt heeft voor diens bemoeicnissen, vraagt hij Erato
hoe dit huwelijk tot stand gekomen is . Zij vertelt de voorgeschiedenis : Vryheit van
de zeven Nederlanden beraamde koppelplannen voor dit paar en vertrok naar de
goden om her huwelijk to bepleiten . Erato beschrijft de Vryheit uitvoerig : zij reed
op een kostbare, door twee vurige leeuwen getrokken wagen door de lucht, trouw
vergezeld door Wysheit en Dapperheit, waarmee ze menigmaal ten strijde getrokken is tegen Rome, Spanje en Brittannie . Ze leek aldus op Cybele en Minerva.
Ook haar kleding, een zinnebeeldig geborduurd pronkgewaad, wordt beschreven .
Bij de Melkweg (klassieke verzamelplaats van overleden helden) aangekomen, liet
ze de leeuwen uitrusten bij het sterrenbeeld Leeuw en ze ontmoette daar helden
uit de vaderlandse geschiedenis, zoals Tromp . Na haar aankomst bij de goden
sprak Neptunus een lovende welkomstrede uit, waarna hij haar vroeg naar de
reden van haar komst . Daarop hield de Vryheit haar pleidooi . De goden stemden
toe in bet huwelijk en Venus ging aan het werk : ze gaf Cupido opdracht om bet
liefdesvuur aan to wakkeren . Een opsomming van de topisch gebruikelijke liefdesgeschiedenissen waar hij de hand in heeft gehad, toont de kans op slagen aan .
Dan vat Vollenhove de draad van bet begin weer op en zijn we terug op de huwelijksdag zelf. 's Avonds was het feest in voile gang en Venus zelf werd hierdoor aangelokt . Terwijl de laatste voorbereidingen worden getroffen, treedt Hymen naar
voren - het opvallend gebruik van de o .t .t . toont aan dat we nu in het heden zijn
gekomen - en zingt het paar to bedde. Met een bliksemende bevestiging van
Hymens woorden door Jupiter eindigt het gedicht van Vollenhove .
De handeling van de 'Echtkrans' vertoont grote overeenkomsten met die van
het 'Epithalamium Vander Milen' 13 . Grotius' gedicht ziet er in grote lijnen als
volgt uit : voor Holland breken er betere tijden aan. De dochter van
Oldenbarnevelt gaat vandaag trouwen. Regina Batavia heeft tot dit huwelijk
besloten . Op een door vurige leeuwen getrokken wagen rijdt ze, met Virtus en
Libertas als gezellinnen . Ze lijkt op Minerva. Ze is fraai gekleed in een zinnebeeldig geborduurd pronkgewaad en heeft opgestoken haar . Op weg naar de Pleiaden,
ontmoet ze bij de Melkweg vaderlandse helden, waaronder de vader van Cornelis
van der Mijlen : hij moet de schoonvader van Maria worden, besluit zij . Zij reist
door en ontmoet de vergadering der goden, die haar aan haar eigen Staten van
Holland doet denken . Neptunus spreekt haar toe en vraagt haar naar de reden van
haar komst . Batavia houdt haar pleidooi, dat traditioneel gebouwd is : laus op
bruid, bruidegom en wederzijdse familie, verzoek om huwelijksbanden, voorspelling van nakroost dat tot heil van huis en vaderland zal zijn . De goden geven hun
instemming en Venus en Cupido gaan aan het werk . De liefdesgeschiedenissen
waar Cupido de hand in heeft gehad, worden opgesomd . Terug op de feestdag zelf
klinkt de feestvreugde op . Het bruidspaar wacht op het binnenkomen van
Batavia. In gezelschap van de Haagse elite spreekt zij het paar toe .
De overeenkomsten en verschillen zijn duidelijk. Vollenhove heeft - zoals een
goed imitator past - veranderingen en nuanceringen aangebracht, immers, in de
variatio schuilt de inventio. Die veranderingen hangen uiteraard vaak samen met
de persoonlijke omstandigheden van het bruidspaar en de actualiteit . Niet alle
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veranderingen zijn daar echter op terug to voeren . Om iets van Vollenhove's werkwijze to demonstreren, tries ik de manier waarop hij Batavia's feestgewaad passend
heeft gemaakt voor Vryheit .
Ze komen uit hetzelfde atelier, doch de afwerking is verschillend . Beider feestkleed symboliseert grondgebied, handel en welvaart 14 . Vollenhove neemt het
grondpatroon van Grotius over : een kostbaar, schitterend geplooid gewaad, dat
met edelstenen bezet is en door de zeenimfen geborduurd is . (De Nederlanden
zijn immers een zeemacht) . Bij de afwerking brengt hij veranderingen aan, verwijdert hij elementen en voegt hij er ook toe . Zo kiest hij voor een andere (in zijn
ogen wellicht decentere) plooival en lengte . Hij actualiseert de herkomst van de
versierselen en zorgt letterlijk voor kleur : purper, goud en zeegroen, waardoor hij
zijn Vryheit nog fraaier lijkt to willen kleden dan Grotius zijn Batavia .
Ter illustratie van dit gedeelte over Vollenhove's imitatio-techniek geef ik nog een
uitgewerkt voorbeeld.
[ . . .] "Clarissima terris
Diva", prior Neptunus air, "cui jura tridentis
Cessimus, o sparsis per tot mea regna carinis,
Circumfusa polo, bellique acerrima nutrix,
Ad superos quae causa viae?" [ . . .]
('Epithalamium Vander Miler' v . 131b-135a)' 5
O dochter van den Ryn, die magt van kielen
Brengt in myn Ryk, vol dappere oorlogszielen ;
(Zo sprak hy) die gedrogten weet to temmen,
Daar u ten dienste ontelbre zeegoon zwemmen,
Gy zelf verdient myn waterkoets t'aanvaarden
Ten zetel, zelf to mennen myne paarden,
Myn zeevork in uw strydbre vuist to dragen ;
Hoe nu? zeg op, war mag u herwaart jagen?
(`Echtkrans' v. 137-144)
In v. 130-131 a laat Grotius Neptunus alvorens zijn toespraak to beginnen zich van
zijn zetel verheffen en zijn wapens zakken om eerbied to tonen aan de heldin .
Vollenhove laat in v . 135-136 de Zeevooght (demythologisering en variatio) oprijzen en drie maal zijn hoofd buigen voor Vryheit, voordat hij haar aanspreekt, haar
daarmee nog meer eer betonend . Het mogen voeren van de drietand als eerbewijs
noemt Grotius direct, Vollenhove bewaart deze scepter van de Zeevooght tot het
laatst. De "beroemdste godin op aarde" (hommage aan Oldenbarnevelt) noemt
Vollenhove "dochter van den Ryn" (Grotius vermeldt de Rijn in v. 316, Batavia is
de eerste van de Rijn-nimfen) . "Polus" vervangt Vollenhove door het fraai met
"Ryn" assonerende "myn Ryk" (de reizen om de Noord en de Zuid zijn in 1655
niet meer actueel) . Batavia moet her doen met een eerbewijs; Vryheit mag zich,
naast de drie hoofdbuigingen, verheugen in drie eerbewijzen : de zeegoden dienen
haar, ze mag op de waterkoets rijden van de Zeevooght en zijn paarden mennen
en de zeevork in haar strijdbare vuist dragen .
Die eerbewijzen zijn algemeen bekend in de zeventiende eeuw . Ze zijn op de
hier afgedrukte prent uit 1653 toebedeeld aan Tromp (actualisering van Vollen-
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hove), een van de helden die Vryheit bij het sterrenbeeld Leeuw ontmoet 16
Behalve de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen is er nog iets dat opvalt .
Grotius gebruikt hier voor Neptunus' aanhef ongeveer vier regels, Vollenhove
acht . Zonder de exacte verhouding uit to rekenen kunnen we vaststellen dat
Vollenhove her hele gedicht door voor zijn imiterende passages meer versregels
gebruikt clan zijn voorbeeld . Dat komt in de eerste plaats doordat het Latijn veel
concieser is dan her Nederlands, maar voorts ook doordat Vollenhove, evenals
Grotius zelf erg knap deed, gebruik heeft gemaakt van de klassieke amplificatiotechniek . Curtius heeft deze treffend omschreven als "kunstvolle Aufschwellung
der Diktion" 17. Vollenhove heeft in eerste instantie gewoon gekozen voor
"Breitenamplifizierung" als imitatiomiddel . Her noemen van drie eerbewijzen is
daar een goed voorbeeld van 18 . Vollenhove lijkt het bier, maar ook elders in her
gedicht fraaier to hebben willen zeggen dan zijn voorganger, met andere woorden,
hij heeft mede met behulp van "Hohenamplifizierung" met zijn voorbeeld willen
wedijveren . "Hoe nu? zeg op, wat mag u herwaart jagen" (`Echtkrans' v 144) vertoont bijvoorbeeld meer spanning dan "Ad superos quae causa viae" ('Epithalamium Vander Miler' v . 135a, "quae causa" is een vaste klassieke formulering)
Vollenhove noemt de hemelingen verderop in v . 163b, als Vryheit haar rede aanheft met "6 grote hemellieden" .
Andere bronnen
Het 'Epithalamium Vander Miler' is echter niet Vollenhove's enige bron geweest .
In 'Aan den Lezer' vinden we daarvoor weer her spoor . Vollenhove vertelt daarin
dat Grotius de klassieken had nagevolgd (r . 20-21, zie ook her citaat op p . 262) .
Als klassieke dichters noemt hij even daarvoor Catullus, Statius en Claudianus,
twee verschillende tradities - de lyrische en de epische - onder hen noemer brengend 19 . Welnu, in Statius' Silvae is her epithalamium to vinden dat hun beider
voornaamste bron was : 'Epithalamion in Stellam et Violentillam 20 .
Bestudering van de drie epithalamia wijst uit dat Vollenhove behalve Grotius
ook regelrecht Statius heeft nagevolgd . Hij volgt Statius meer op de voet dan
Grotius deed . Afgezien van een paar kleine elementen imiteert Vollenhove wel
begin, vertelstructuur en slot van het genoemde gedicht van Statius 21 . Grotius
noemt bijvoorbeeld aan her eind de het-paar-te-bedde-zingende Hymen niet .
Vollenhove wel, maar laat hem in tegenstelling tot Statius, echt zingen
(`Epithalamion' v. 237b-239a, `Echtkrans' v. 329-372) . Voor dit feitelijke epithalamium binnen her gehele bruiloftdicht gebruikt hij wel enkele elementen van
Statius . Grotius had overigens Statius' gedicht ook gebruikt voor twee andere epithalamia 22 .
Ook aan Claudianus heeft Vollenhove, al dan niet via Grotius, enkele elementen ontleend . Bijvoorbeeld her paradijs van Venus op Paphos met de rondvliegende liefdesgodjes en Cupido, die hun pijlen in een honingbron dopen 23 .
Vollenhove heeft gestreefd naar een zelfstandige, creatieve imitatio, geen slaafse . Vossius noemt dit een "viriele" imitatio 24 . Hij heeft zich her materiaal van zijn
voorbeelden eigen gemaakt en het mede met behulp van de amplificatiotechniek
tot een organisch geheel gemaakt . Er zijn geen lassen of stijlverschillen zichtbaar.
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2 Varianten
Van de 'Echtkrans' heb ik in totaal vier versies gevonden, die ik hieronder zal
bespreken . De eerste is de originele uitgave, de tweede de door Vollenhove bedoelde illegale herdruk, de versie uit de Poezy 1686 de derde . De vierde versie is to
vinden in Poezy 1685 .
Van een bruiloftsdicht en andere gelegenheidsgedichten werd vaak een gelegenheidsdrukwerkje gemaakt, dat aan her bruidspaar en de gasten werd gegeven .
Veel van dergelijke planodrukken zijn bewaard gebleven25 . Ook Vollenhove heeft
zijn gedicht voor de bruiloft laten drukken, en wel bij Jan Petersz van Wieringen
aan de Markt in Steenwijk . Een exemplaar is uiteindelijk in de UB van Leiden
terechtgekomen (Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde) 26 .
Vollenhove vertelt de lezer dat her epithalamium buiten zijn kennis "herdrukt"
is "onder de gedichten van verscheide geesten gemengt" (Aan den Lezer' r. 5-6) .
In een van de bekende zeventiende-eeuwse verzamelbundels ontdekte ik de door
Vollenhove bedoelde versie . Onder de titel `De Bruilofttoortsen Van d'Heer Joan
van Echten, Heer van Echten en 't Hogeveen, En Mejuffer, Anna Elisabet van
Haarsolthe, Dochter van den Kranenburgh' staat het in Klioos Kraam27. De samensteller van deze bundel moet her gedicht in de hiervoor vermelde oorspronkelijke
vorm in handen gekregen hebben .
Hij heeft her gedicht ongewijzigd overgenomen, de interpunctie is bijvoorbeeld
volledig gehandhaafd . De twee handmatige verbeteringen in de planodruk (een
vergeten woord en een drukfout) zijn overgenomen in Klioos Kraam. Her bruidspaar moet her echter stellen zonder de uitgebreide titulatuur op her omslagblad
(de bruid is o .a . een "Deught en Zedenrijke Iuffer") . De tweeenveertig verschillen
tussen de planodruk en Klioos Kraam laten zich onderscheiden in spellingverschillen, gewone drukfouten en drie drukfouten met inhoudelijke consequenties .
Merkwaardigerwijze heeft de samensteller slechts tot v . 34 de spelling met -ghaangepast: verght veranderd in vergt (v. 4) bijvoorbeeld . Door her zetduiveltje
geselt de Noordzee ineens her strand met zoete in plaats van zoute baren (v. 89),
vliegt de Nimf der Vrye Nederlanden in v. 93 met groote vaart in plaats van met
grootervaart en verliest ze in v. 158 haar gezagh, maar laat in plaats daarvan iedereen zwichten voor haar gezangh.
Her is reeds bij vluchtige vergelijking van de eerste (`Bruilofttoortsen') met de
derde versie ('Echtkrans') duidelijk, dat Vollenhove zijn gedicht voor de Poezy niet
slechts verbeterd, maar vrijwel volledig herdicht heeft . Klaarblijkelijk vond hij het
toch de moeite waard de "onrype vrucht" van zijn jeugd (Aan den lezer' r. 1-2,
gebruikelijke captatio benevolentiae) na rijping op to poetsen en aan her begin van
de afdeling `Bruiloftdichten' in zijn Poezy to laten glanzen . Vollenhove brengt verschillende soorten wijzigingen aan, die ik hieronder nader zal uitwerken . Ik kies
een paar voorbeelden . Hij verandert de titel en plaatst onder die titel een motto:
'Scilicet is superis labor est' 28 . Vollenhove herziet de namen van de koppelaarster
en haar gezellinnen (Nimf der Vrye Nederlanden, Vryheit en Dapperheit) in
Vryheit van de zeven Nederlanden, Wysheit en Dapperheit . Ook laat hij bier een
paar regels weg, wijzigt hij daar de volgorde, en vervangt hij een aantal regels
geheel, alles om stilistische redenen .
Veel varianten zijn alleen maar uit de wens tot verfraaiing to verklaren . Door
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toevoeging van beelden of door ze door sierlijker of lovender beelden to vervangen en door extra bijvoeglijke bepalingen wil hij de onrijpe vrucht eetbaarder
maken: "U, EGHTEN, u, daar Echten op mag pralen,// De parel en den roem
der Drentsche Heeren,// Komt al die stoet op uwe Bruiloft eeren ." (`De bruilofttoortsen' v. 14-16) herdicht hij in "U, ECHTEN, 't licht, dat 't Echten lang moet
stralen,// De parel, ryk van glans, der Drentsche heren,// Komt alles op uw' hogen
troudag eren ." ('Echtkrans', v. 14-16) .
Een aantal varianten komt voort uit zijn interesse in een zo zuiver mogelijke
inhoud. In Aan den lezer' r. 14-16 schrijft hij : "Voor onbeschaamt vertoog van
bedtgeheimenissen, en alle taal, die eerbare oren quetst, heb ik my hier zo wel
gewacht, als altyt in myne andere dichten, ook bruiloftdichten [ . . .]" . Hoewel de
zeventiende-eeuwse lezer er ook zeker geen rode oortjes van gekregen zal hebben,
achtte Vollenhove bij her herlezen deze passage blijkbaar ongepast :
Tree heen, 6 Bruit! en schroom niet in 't verbeelden
Van 's Bruigoms komst, en zoo veel minneweelden,
Hem nakende, als gy beide zult verzamen .
('De bruilofttoortsen' v. 369-371) 29
Hij herdicht deze regels namelijk als volgt :
Tre been, 6 bruit, en schroom niet in 't verbeelden
Van's bruigoms komste, en vreugt, en minneweelden,
die Kuischeit, tot haar' huisbou, zelf betamen .
(`Echtkrans' v 365-367)
Met deze kuising past Vollenhove zich enigszins aan bij de christelijke epithalamia30. Her gedicht bevat overigens geen christelijke elementen .
Vollenhove is echter niet alleen geInteresseerd in een zo zuiver mogelijke
inhoud, maar ook in een zo zuiver mogelijk Nederlands . In taalkundig opzicht
verwijdert hij bovendien nog een aantal "kladden" : verkeerde naamvallen, werkwoordstijden, woordgeslachten, aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden,
lidwoorden en gewrongen zinsconstructies zijn gezuiverd. Een paar voorbeelden .
Her verouderde kost vervangt hij bijvoorbeeld overal door kon. "U stroojen zy de
vloer vol maagdepallem," corrigeert hij in "U strojen zy den vloer vol maagdepal1em," (v. 24) . Over deze correcte verbuiging van her lidwoord sprak Vollenhove
zich overigens al rond 1678 uit in Aan de Nederduytsche schryvers', v . 29-50 :
"Wie veegt alom die kladden uit ons blaan,// Daar de voor den, of den voor de
most staan." (v. 29-30, cursivering van mij, D .VS .) 31 . In tegenstelling tot de
Charites uit de `Bruilofttoortsen', zijn de Bevalligheen in de 'Echtkrans' al klaar
met her spreiden van her bruidsbed (v . 20) : spreidden in plaats van spreiden . In v.
46 zijn de leeuwen nu duidelijk mannelijk: "Bestiert den toom, hun in den muil
gewrongen", deze versregel schept minder verwarring dan de oorspronkelijke
"Bestiert den room, haar in den muil gewrongen" . Bij her herdichten verkeert hij
blijkbaar weer in lager sferen, want hij realiseert zich nu wel dat de Melkweg mannelijk is, en schrijft "zyn witheit" op in plaats van "haarwitheit" (v. 95) . In plaats
van "treft" in v. 175 ("Kupidoos boogh en wapen trek nu beret") kiest hij de conjunctivus "treff", die inderdaad beter past in de context . De keuze van her juiste
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bezittelijk voornaamwoord (`Aan de Nederduitsche schrijvers' v . 55-60) had hij op
4 april 1669 al in een brief aan Brandt aan de orde gesteld 32 .
Her gedicht liet hem niet los, blijkens de handgeschreven aantekeningen in
Vollenhove's eigen exemplaar van de Poezy, een proefdruk : de vierde versie.
Dankzij de speurzin van drs Garrelt Verhoeven (boekhistoricus R .U . Leiden)
beschikt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde sinds juli 1995 over dit
unieke exemplaar met her jaartal 1685 op de titelpagina en vele correcties en
varianten van Vollenhove's eigen hand 33 . Her bevat ook Vollenhove's handgeschreven en gedrukte lijsten met "drukfeilen" . De correcties van deze proefdruk
zijn niet doorgevoerd in de definitieve druk van 1686 34
Vollenhove heeft bij zijn drukproefcorrectie twee varianten aangebracht in versregels die hij voor de Poezy al herdicht had . De oorspronkelijke regel over de gezellinnen van de Nimf "En met haar been door kling en kogel streven," heeft hij eerst
herdicht in "Met haar voordees door kling en kogel streven,", vervolgens in "Met
haar voogdes door kling en kogel streven," (v . 50, in Klioos Kraam staat trouwens
koegel) . In de eerste versie klinken de leeuwen voor de wagen van de Nimf wat
sputterend : "Ten neuze vier en vlam en rook uitblazen :" (v 5-8) . In de derde geeft
de alliteratie bet span al wat meet kracht : "Vervaarlijk vier en vlam ten neuze uitblazen :" . In de variant van de "drukfeilen"-lijst (de vierde versie) moet de combinatie van alliteratie en assonantie de leeuwen echt majestueus doen lijken:
"Vervaarlijk vier en vlam ten snuite uitblazen :" .
In de gedrukte tekst zelf staat nog een variant op een variant, die niet in de
"drukfeilen"-lijst voorkomt . Ik vermoed dat Vollenhove die nog weer later, na de
publicatie van Poezy 1686, zijn gedicht herlezend, heeft aangebracht . De
'Bruilofttoortsen' beschrijft de bruidegom aldus : "Geen kloek beleit verwacht van
graauwe hairen,l/ Maar grijs verstant vint in zijn jonge jaren ." (v. 217-218) .
'Echtkrans v. 213-214 luidt : "Verwacht geen Staatbeleit van grawe haren,// Maar
levert grys vernuft in jonge jaren." Vollenhove vond uiteindelijk de volgende versie blijkbaar her meest eerbiedwaardig : "Verwacht geen Staatbeleit van gryze
haren,// Maar levert outvernuft in jonge jaren ."
Deze varianten geven een aardig inzicht in Vollenhove's manier van dichten en
in zijn gewijzigde spellingopvattingen . Hij wikte en woog elk woord, vaak ook in
overleg met Brandt en andere dichters35
De ongewone herspellingen van graauwe in grawe, leeuwen in lewen (v. 57) en
nieuw in niew (v. 145) zijn voorbeelden van Vollenhove's brief aan Brandt d .d . 25
mei 1682" 36 . In de 'Bruilofttoortsen' is Vollenhove's spelling van lange klinkers in
een open lettergreep nog niet consequent, in de 'Echtkrans' wel (bijvoorbeeld v. 3
zonen in plaats van zoonen) . Vollenhove en Brandt verschilden van mening over
deze spelwijze blijkens een brief van 11 maart 1683 . 31 Vollenhove spelt in de
'Bruilofttoortsen'al -aa- in plaats van -ae-, spelt slechts een keer -ck(-) in plaats van
-k(-), in de 'Echtkrans' alleen nog maar -k(-) . In de auslaut spelt hij in 1655 al -t
in plaats van -d. Ook schrijft hij al quam (v. 66) . Al deze kwesties zijn in Nyloe's
Aanleiding tot de Nederduitsche taal. Amsterdam, 1703 . door Vollenhove van
instemmend commentaar voorzien38 .
In de `Echtkrans' heeft Vollenhove consequent de -h- in bijvoorbeeld magh (v.
3) geschrapt, waar de samensteller van Klioos Kraam hem al gedeeltelijk in was
voorgegaan . De drukfout "Zeevooght" (v . 134) heeft Vollenhove in zijn erratalijst
en in het gedicht zelf hersteld . In het gedicht zelf heeft hij bovendien nog drie-
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maal een verbindings -s- in samenstellingen met bruiloft bijgeschreven : (bruiloftsgallem (v. 21), bruiloftsvreugt (v . 313) en bruiloftsbedt (in v . 363) .
Met het signaleren van de consequente wijziging van ij in y besluit ik bovenstaande wat droge opsomming .
Ook in de mythologische beeldspraak heeft de dichter-predikant varianten aangebracht . Bij de ingrijpende herziening schrapt hij (een paar uitzonderingen daargelaten) de vaak voorkomende benaming Godt(heit)1Godinne, brengr veranderingen aan (bijvoorbeeld Huwlijxgodt (v.248) in trouhezorgers (v.246) ), schrijft
godtheitin ieder geval met een kleine letter en verwijdert soms godennamen geheel .
Dit lijkt een serieuze poging to zijn bet gedicht minder aanstootgevend to
makers . Grondige vergelijking wijst echter uit dat Vollenhove er zelfs nog drie
goden aan heeft toegevoegd .
3 Apologia
Door Grotius' gedicht als voorbeeld voor de 'Bruilofttoortsen' to nemen, koos hij
voor mythologische beeldspraak. Bij bet herdichten handhaaft hij zijn keuze . Als
inmiddels gezaghebbend predikant in Den Haag voorziet hij door hernieuwde
publicatie in opspraak to taken" . Daarom verdedigt hij zich bij voorbaat met het
hiervoor al enkele malen aangestipte Aan den Lezer', dat hij direct op de
'Echtkrans' laat volgen . In negenennegentig regels beroept hij zich in een bonte
aaneenschakeling van namen en citaten op ruim vijfentwintig heidense, oudchristelijke en min of meet eigentijdse autoriteiten : o .a. Plutarchus, Hieronymus,
Scaliger, Vossius, Clemens van Alexandria, Beza en Augustinus 40 . Omdat Stronks
1996 en Sluyter 1986 al uitgebreid op de problematiek van de mythologische
beeldspraak en 'Aan den Lezer' ingaan, zal ik hier Vollenhove's argumenten met
uitvoerig bespreken, maar volstaan met een samenvatting van zijn standpunt en
een aantal opmerkingen4 '
In werkwijze en gedachtengang presenteert hij zich zoals bet een geleerde dichter uit zijn tijd betaamt . Als hij bijvoorbeeld ter verdediging Hieronymus aanhaalt, die tot de allegorische leerstijl ook de gelijkenissen van Syriers en
"Palestyners" rekent, voegt hij daar zelf de beelden en tekens van de Egyptenaren
aan toe (r.32-35)42 . Zijn hele betoog is echter wat rommelig gebouwd .
Vollenhove gaat in zijn apologie mee met de gangbare opvattingen door to zeggen dat hij de "omwegen van fabelen en verzierde diensten van goden en godinnen" slechts heeft gebruikt om "deze dichtstoffe sieraat en luister to geven" (r. 1819) . Hij heeft de heidense goden slechts genoemd om hun allegorische, niet om
hun religieuze waarde43 . Door Neptunus heeft hij slechts "het zeegeluk en de zeemagt van den staat door den zegen des Almagtigen verkregen" uit willen beelden
(r. 68-70) . De Haagse predikant is daarom niet bang dat deze verdichtsels nog
geloof zullen vinden "onder ons Christened', of dat iemand vermoedt dat hij deze
goden met al hun schanddaden, gebreken en zonden wil vereren (r . 42-56) . Van
deze werken der duisternis en des vleses, die Vollenhove overigens uitvoerig opsomt, heeft hij zich natuurlijk ook verre to houden! Hij is serieus in zijn allegorische bedoelingen. Bij hem is geen sprake van de opvatting die in de zeventiende
eeuw veel bijval heeft gehad : goden in epithalamia zijn vaak een teken "dass es hier
recht frohlich zugehe and dass die Sache nicht allzu serios zu nehmen sei" (M .A.
Schenkeveld-van der Dussen 1980, 34) .
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Wie Vollenhove's visie verwerpt "hy denke dat ik `er my zelven ook niet me heb
voldaan gevonden, na dit bruiloftdicht zulk een' dichtstyl nooit meer gebruikende" (r. 76) . Reeds op de volgende bladzijde komen we Apollo en Min echter al
tegen in een bruiloftdicht, op p . 416 Hymen en Min en op p . 423 zelfs Venus .
Ook noemt hij de goden door ze niet to noemen (praeteritio) . Op p . 437 bijvoorbeeld "'k verdaag geen bruiloftsgodt, die met zyn toortse en rymen // Dit paar
to bedt gelei : men past hierop geen Hymen // Der zielen bruidegom eischt hoger
bruiloftsmaat" . Zelfs in christelijke poezie schuwt hij heidense beelden niet .
Vollenhove is voor zichzelf tot een compromis gekomen : hij wijst de mythologie
niet volledig af, maar maakt er spaarzaam gebruik van . In zijn gelegenheidspoezie
figureren de goden eigenlijk nog her meest, meer naarmate de bezongene of de
lezers dit ook vermoedelijk meer zouden waarderen . E . Stronks toont dit in haar
dissertatie uitgebreid aan . E .J . Sluyter citeert 'Aan den Lezer' uitvoerig en concludeert dat Vollenhove met name de lichtzinnigheid van de mythologische verhalen
afwees (Sluyter 1986, 339) .
Conclusie
Vollenhove's pogen ambt en dichterschap met elkaar to laten rijmen lijkt vooral
een ethische keuze to zijn geweest, waarbij to verwachten kritiek uit de gemeente
zeker een rol kan hebben gespeeld . Hoe zou hij gedicht hebben als hij Been predikant was geweest? Als hij consequent was geweest, had hij ondanks her verzoek
van de boekverkopers en de mogelijke bekendheid door de herdruk in Klioos
Kraam de 'Bruilofttoortsen' gelaten voor war het was . Volledig herdichten, latere
varianten en een apologie waren dan niet nodig geweest . Hij had er voor de Poezy
een christelijke aemulatio van kunnen maken. Hij heeft her niet gedaan . Was hij
er ondanks de captatio benevolentiae aan her begin van Aan den Lezer' wellicht
trots op? Mijns inziens heeft de Haagse dominee zich met zijn herdichte
'Echtkrans' dat voldoet aan de regels van de epithalamiumkunst en het geleerde
Aan den Lezer' willen bewijzen als poeta doctus.
Tenslotte
Dat Grotius 'Epithalamium Vander Milen' na tweeenvijftig jaar een jonge dichter
als Joannes Vollenhove nog kon inspireren, bevestigt eens to meer her belang van
de Neolatijnse letterkunde voor de Nederlandse zeventiende-eeuwse poezie 44 . De
navolging van met name Statius bewijst bovendien weer de invloed van de laatklassieke epische epithalamia op de Neolatijnse en zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde 45 . De geleerde dichter-predikant Vollenhove heeft zijn lezers
met zijn oudste bruiloftdicht en zijn apologie een staaltje van zijn kunnen als poets
doctus laten zien, hoewel hij de mythologische "dichtstijl" als zodanig om begrijpelijke redenen afwees . Hij hoort niet tot de bekende zeventiende-eeuwse groten
(althans als dichter), hoewel hij zeker invloed heeft gehad . Zijn in de handboeken
geprezen en verguisde werk is de oplevende, nadere bestudering zeker waard . Hij
twijfelt zelf of zijn gedicht "smakelyke spyze voor liefhebbers, die belust zyn op
zulke gerechten" is (Aan den Lezer' r . 7-8) . Ik hoop dat ik de hedendaagse lezer
een indruk gegeven heb van de smaak van spijzen a la Vollenhove, door hem in
zijn goed geoutilleerde keuken her recept to laten bestuderen en enkele ingredienten to laten proeven .

271

(Oorspronkelijke

D .V . SPARNAAY

27 2
Bibliografie

Clement of Alexandria, The exhortation to the Greeks [ . . .] . Transl. by G .W
Butterworth . 5th . repr. Cambridge etc., 1968 . Loeb Class . Libr. 92 .
Aureli Augustini, Retractationum libri duo. Ed. P Knoll. Vindobonae etc ., 1902 .
Theodori Bezae Vezelii, Poemata varia [ . .]. Omnia ab ipso Auctore in unum
nunc Corpus collecta & recognita . Geneve, Anno MDXCVII .
J . Bouman, Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de KB . catalogus van
gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere
personen . Nieuwkoop, 1982 . Bibl. Neerlandica vol . 15 .
Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappi der Nederlandse Letterkunde to
Leiden 3 delen . Leiden, 1887-1889 .
Claudian. Vol . I . Transl . by M . Platnauer. 4th repr. . Cambridge etc ., 1976 .
Loeb Cl . Libr. 135 .
E .R. Curtius, Europdische Literatur and lateinisches Mittelalter . 8 . Aufl ., Bern
etc., 1973 .
G .R .W
. Dibbets, Vondels zoon en Vondels taal, Joannes Vollenhove en het
Nederlands. Amsterdam, 1991 .
A.C .G .M. Eyffinger, Grotius Poeta; Aspecten van Hugo Grotius'dichterschap . Diss .
U.v.A . Z .pl ., z.j .
E . K. Grootes, 'Waarom in 's hemels naam al die mythologie?' In : Vragende wijs.
Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis . Amsterdam, Atlanta, 1990 . p.3-11 .
Amsterdamer Publikationen zur Sprache and Literatur 86 .
Th . Greene, 'Spenser and the epithalamic Convention' . In : Comparative
Literature 9 (1957) p .215-228 .
J .P. Guepin, 'Neo-Latijnse poezie tegenover poezie in de volkstaal . In : Literatuur
en tweetaligheid O .r.v.WJ . Boot, Leiden, 1994. (CNWS Publications 25) p .
130-142 .
J .P Guepin, Typisch Nederlands ; de Latijnse poezie. Groningen, 1993 .
H . Grotius, Poemata. Ed . a fratre G . Grotio . Lugd . Bat ., 1617 .
De dichtwerken van Hugo Grotius . Ed . B .L . Meulenbroek. Assen, 1972 . dl . IIA,
IIB .
De dichtwerken van Hugo Grotius, E d . A.C.G .M . Eyffinger. I
dichtwerken) . 2e deel, pans 3A en B . The poetry of Hugo Grotius, original
poetry 1602-1603 . Assen, 1988 .
Joh. de Haes, Het leven van Geeraert Brandt [ . .] Nogh Eenige Brieven van
Vernaemde Mannen den hem 1. . .J. 's-Gravenhage, 1740 .
L. Heesakkers, `De Nederlandse muze in Latijns gewaad ; De bestudering van de
Neolatijnse poezie uit de Noordelijke Nederlanden' . In : TNTL 111 (1995) 2,
p . 142-162.
D . Heinsius, Bacchus en Christus . Twee lofzangen van Daniel Heinsius . Ed. L .Ph .
Rank, J .D .P. Warners en EL . Zwaan . Zwolle, 1965 . Zwolse drukken en herdrukken 53) .
Hieronymus Stridonensis, Sancti Hieronymi presbyteri Commentariorum in
Matheum Libri IV, Ed . D. Hurst et M . Adriaen. Turnholti, 1969 . S .
Hieronymi presbyteri Opera Pars I, fasc . 7. Corpus Christianorum, Set .
Latina 77 . Opera Exegetica I . fast . 7 .
Klioos Kraam vol verscheyden gedichten ; De Tweede Opening. Leeuwarden, 1657 .

WAT WIL DE CALM, DIE MIJN GEHOOR KOMT STRELEN

H . Lausberg, Handbuch der literarischen Rbetorik ; [ . .J. 2 . durch einen Nachtrag
vermehrten Aufl . Munchen, 1973 . Dl . II .
J . ter Meulen en PJ .J . Diermanse, Bibliographie des ecrits imprimes de Hugo
Grotius. Den Haag, 1950 .
Plutarch's Moralia. Transl . by F.C . Babbitt . 4th Repr. London etc ., 1969 . Loeb
Class . Libr. 197 .
E.J .W
. Posthumus Meyjes, Joannes Vollenhove; Een Haagsch dichterpredikant uit
onze Gouden Eeuw. 's-Gravenhage, 1921 . (Overdruk Jaarboek `Die Haghe') .
M .A. Schenkeveld-van der Dussen, 'Christus, Hymenaeus of de Teelzucht' . In :
Visies op Vondel na 300 jaar [ . . .] O .r.v. E .K. Grootes en S .E Witstein, Den
Haag, 1979 . p .11-25 .
M .A. Schenkeveld-van der Dussen, Ten bruiloftdicht van Karel van Mander' .
In : TNTL 92 (1976) .
M A. Schenkeveld-van der Dussen, 'Theorie en poezie : een epithalamium van
Six van Chandelier' . In : NTg72 (1979) .
M .A. Schenkeveld-van der Dussen, 'Hochzeitsdichtung and christlicher Glaube
[ . . .]' . In : Akten des VI. Internationalen Germanisten-Kongresses. Basel, 1980 .
p .31-37 .
M .A . Schenkeveld-van der Dussen, `Poezie als gebruiksartikel: gelegenheidsgedichten in de zeventiende eeuw' . In : Historische Letterkunde; facetten van vakbeoefening O .r.v. M . Spies . Groningen, zj (1984) p . 75-92 .
E .J . Sluyter, De 'Heydensche Fabulen' in de Noordnederlandse schilderkunst, circa
1590-1670, Een proeve van beschrijving en interpretatie van schilderijen met
verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie. Diss . R .U . Leiden . Z .pl .,zj .
(1986)
W.A .P. Smit, Van Pascha tot Noah. [ . .]. DI . II. Zwolle, 1959 .
Statius, Silvae; Thebaid I-IV. Vol . I . Transl . by J . H . Mozley. 4th repr. London
etc ., 1967 .
M . Spies, ` `Poeetsche fabrijcken' en andere alllegorieen, eind 16de-begin 17de
eeuw' . In : Oud-Holland 105 (1991) . p .228-243 .
E. Stronks, Stichten of schitteren; De poezie van de zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten. Diss . R .U . Utrecht . Houten, 1996 .
V Tufte, The Poetry ofMarriage; the Epithalamium in Europe and Its
Development in England, Los Angeles, 1970 .
Virgil With an English transl . by H .R . Fairclough . dl . I rev.ed. Londo, repr.
1974 . Loeb Cl . Libr. 63 .
J . Vollenhove, Poezy. Amsterdam, 1685 (UB Leiden, 1499 A30) .
J . Vollenhove, Poezy. Amsterdam, 1686 .
De Werken van Vondel Amsterdam, 1937 . W B .-editie . Dl . X .
G .J . Vossius, De Imitatione. [ . . .] . Amstelodami, 1647 .
G.J . Vossius, De theologia gentili et physiologia christiana. [ . . .] . Lib. I, pars I, In:
Opera. Amsterdam, 1695-1701 . Tom V
J .D .P
. Warners, `Renaissance en Oudheid' . In : NTg45 (1952) p .1-10 en 201210 .
J .D .P
. Warners, 'Bijbel en Oudheid in de Renaissance' . In NTg61 (1968) . p .111
J . Westra van Holthe, De Ridderschap van Drenthe, [ . .] 1600-1795 [. .]. Assen,
1950 . Van Gorcums Hist . Bibl . 36 .

773

2 74

D .V. SPARNAAY

Noten
Graag wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan dr A .C.G.M. Eyflinger en dr E .
Stronks voor hun inspirerende adviezen en her lezen van een eerdere versie van dit
artikel, en aan dr. R.C . Engelberts voor de correctie van mijn Latijnse werkvercalingen .
1 Westra van Holthe 1950, 96. De bruidegom leefde van 1618 tot 1661, de
bruid van 1632 tot 1719 . Voor de bruidegom was her her tweede huwelijk . Hij bekleedde verschillende politieke functies .
2 Vollenhove (1631-1708) was toen hij dit gedicht schreef predikant in
Vledder (Drenthe) . Over hem gaan Posthumus Meyjes 1921, Dibbets
1991 en Stronks 1996 . Ik heb helaas niets gevonden over zijn relatie tot
her bruidspaar. Her epithalamium is overigens niet echt persoonlijk getint .
3 Vollenhove, 1686 . p . 397-408 . Geciteerd als 'Echtkrans', eventueel gevolgd
door de geciteerde versregels .
4 ('Berecht', Vollenhove 1686, * 3V) . In 1679 bestond her plan voor de uitgave al, blijkens een brief aan zijn vriend Brandt . Daarin schrijft
Vollenhove dat hij zijn gedichten vast in een boek verzamelt, om eventueel
to laten drukken . De Haes 1740, 199) .
5 Vollenhove 1686, 409-411 .
6 Aan den Lezer' r. 19-26 . cursivering van mij, D .V
.S. Grotius zelf zou hieraan Sidonius Apollinaris hebben toegevoegd .
7 Eyffinger 1981, 159 en 237 (noot 28)
8 Eyffinger 1981, 159 en 237 (noot 27) . Cursivering van mij, D .V.S .
9 Grotius 1617, 119-130 . Geciteerd als `Epithalamium Vander Miler', eventueel gevolgd door de geciteerde versregels . Her gedicht staat met een uitvoerige introductie en een uitvoerig tekstkritisch apparaat in Grotius 1988 .
Cornelius van der Myle (1579-1642) trouwde in 1603 met Maria van
Oldenbarnevelt (geboren ca . 1579, dochter van de raadpensionaris) . Hij
vervulde verschillende politieke functies en speelde een inspirerende rol in
her literaire leven . Grotius was met hem bevriend . Grotius 1988, 494) .
10 Grotius stelt Van der Myle in een epigram bij her epithalamium in dit
opzicht gerust (Ad Cornelium Mylium de Epithalamio') . Ook Johan van
Oldenbarnevelt kreeg een dergelijk epigram (Grotius 1988, 514-521) .
11 Vollenhove heeft ook een zevental gedichten van Grotius vertaald . Deze
zijn opgenomen in de Poezy. In Ter Meulen/Diermanse 1950, 119-120
staan deze met bronvermelding bij Grotius opgesomd .
De 'Echtkrans' wordt niet genoemd als imitatio . In een brief aan Brandt
verzoekt hij hem de gedichten van De Groot terug to sturen . (De Haes
1740, 203) .
12 Vossius, 1647, Cap . IV, 4 . Ik citeer de vertaling van Smit 1959, dl . II. 249 .
13 Een inhoudsoverzicht staat in Grotius 1988, 496-498 . Commentaar op
498-513 .
14 Een zinnebeeldig geborduurd pronkgewaad is een geliefd symbool voor
grondgebied. Grotius maakte er ook gebruik van in zijn `Inauguratio regis
Brittanniarum' uit 1603 . (Grotius 1988, 64-116) . v. 110-131 . Ik ga war
uitgebreider op dit gewaad in dan de lengte van her fragment wettigt, om
Vollenhove's werkwijze to tonen (`Echtkrans' v. 73-90, 'Epithalamium
Vander Miler' v . 51-61) .
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"Beroemdste godin op aarde", sprak als eerste Neptunus, "aan wie wij het
recht om de drietand to voeren hebben afgestaan, o, die de pool
[hemel/aarde] omringt met kielen uitzwervend over mijn uitgestrekte rijk
en scherpzinnige [vermetele] voedster van de oorlog, war is de reden van
uw komst naar de hemelingen?"
Rijksmuseum Amsterdam FM 2081 (P. Holsteyn fecit, C . van Dalen
sculpsit, W Muller excudit) . In her begeleidende lofdicht van H .F.
Waterloos wordt deze historieprent uitgelegd en wordt de loftrompet over
Tromp gestoken . Er waren zelfs gouden en zilveren penningen en degengevesten met deze afbeelding verkrijgbaar .
Curtius 1973, 281 .
Lausberg 1973, dl . II, 645 . Lausberg noemt her voorbeeld amplificatio van
de "Begleitumstanden des gemeinten Gegenstandes" (par. 405 en 406) .
Meer informatie over epithalamia is to vinden in Tufte 1970 en Greene
1957 .
Statius 1967, 14-37, naast o .a . Claudianus, Catullus en Sidonius
Apollinaris . Geciteerd als 'Epithalamion', eventueel gevolgd door de geciteerde versregels.
`Epithalamion' v. 1-23 en `Echtkrans' v . 1-26 .
Met name `Echtkrans' v. 13-16 en 31-34 lijken duidelijk geInspireerd door
Statius' versregels 16-19 en 46-50 .
Het `Epithalamium [. . .] Nuptiis G . Martinii en [ . . .] A. Brederodiae
Veenhusiae' uit 1600 (Grotius 1972, IIA : 217-273 en IIB : 194-260 en her
'Epithalamion Casparis Kinschotii et Mariae de Chantraines dictae
Brouxaux' uit 1603 (Grotius 1988, 440-481) . Dit 'Epithalamion Van
Kinschot' heeft naast Statius Claudianus en Sidonius als belangrijke bronnen .
'Epithalamium de nuptiis Honorii Augusti' v . 49, 52-55, 69-71 corresponderen met 'Echtkrans' v. 251, 8 en 26, 311 . In : Claudianus 1976, 246249 .
Vossius 1647, Cap IV, 1 . Ik citeeer via Smit 1959, 248 .
M .A. Schenkeveld-van der Dussen 1984, 76-77 gaat in op deze verspreidingsvorm . In Bouman 1982 worden geen bruiloftsdichten van
Vollenhove genoemd, we1 zeven lijkdichten . Stronks 1996 noemt in
hoofdstuk 9 voorbeelden van aantallen .
UB Leiden MNL Port. 24 :40 Deze bibliotheek bezit een collectie gelegenheidsgedichten, raadpleegbaar via de gedrukte Catalogus 1887-1889 .
Klioos Kraam 1657, 237-248 Geciteerd als `Bruilofttoortsen', eventueel
gevolgd door de geciteerde versregels .
"Dit is werkelijk een werk van goden geweest" . Her citaat is wel wat uit
her verband gerukt en daardoor onbedoeld ironisch : Dido verzucht dit als
Aeneas haar voorgoed verlaat . Dit citaat uit her vierde boek van De Aeneis
is to vinden in : Virgilius 1974 I, : 420-421, 379) .
Nakende betekent uiteraard naderende .
M.A. Schenkeveld-van der Dussen 1979 gaat in op dit type huwelijkspoezie.
Dibbets 1991, 41-42 en 68-71 .
Dibbets 1991, 51-52 en 72-73, De Haes 1740, 141 .
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33
34

UB Leiden, 1499 A 30 .
Jacobi Rentier uit Leiden schrijft over dit speciale exemplaar dat nog meet
bijzonder materiaal bevat haar doctoraalscriptie en zal er t .z.t . over publiceren .
35 Dibbets 1991 bespreekt deze relaties en Vollenhove's opvattingen over taalgebruik in hoofdstuk 3 en 4, Stronks 1996 Vollenhove's relaties in hoofdstuk 7 .
36 Dibbets 1991, 38-40, De Haes 1740, 225-227 . Deze brieven zijn via
Dibbets geciteerd .
37 Dibbets 1991, 235-237, De Haes 1740, 231-232 .
38 Dibbets 1991, 40 .
39 Hij was niet alleen een paar maal voorzitter van de Zuid-Hollandse synode, vergezelde als predikant in 1674 het buitengewone gezantschap van de
Staten-Generaal naar Engeland, werd in 1675 benoemd tot doctor honoris
causa in de theologie in Oxford maar werd in 1681 ook curator van de
Latijnse school in Den Haag (Posthumus Meyjes 1922, 45, 72, 47, 51, 6465 .) .
40 Zie voor de titels de bibliografie .
41 Ook in Warners 1952, 1968, Heinsius 1965, 23-31, Grootes 1990 en
Spies 1992 wordt de problematiek van her al dan niet geoorloofd zijn van
mythologische beeldspraak besproken .
42 Hieronymus 1969, 163-164. Vossius spreekt in zijn 'Praefatio' uitgebreid
over de Egyptenaren (Vossius 1695-1701, dl . V: ** [2] R) . Vollenhove
noemt Vossius pas in r. 66) .
43 Warners vat deze gangbare opvatting met name samen op p . 204 en 205
van `Renaissance en Oudheid' .
44 M .A . Schenkeveld-van der Dussen 1979, 397 geeft een ander voorbeeld
van dit belang in verband met huwelijkspoezie . Guepin 1993 geeft een
overzichtje en een bloemlezing van Neolatijnse poezie . In `Literatuur en
tweetaligheid 1994', 130-142 gaat hij in op de verschillen in stiji, rijm en
ritme tussen her (Neo)latijn en her Nederlands . Heesakkers 1995 heeft
recent een overzicht gegeven van de (studie van de) Neolatijnse poezie .
45 M.A. Schenkeveld-van der Dussen 1976, 196, noot 22 .
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Boerekermis van Lukas Rotgans
'Het zesje bij de deur'

H. Veenema
Lucas Rotgans (1654 - 1710), de studie der letteren beoefenend op zijn hofstede
Kromwijk bij Breukelen, schreef doorgaans enigszins hoogdravende gedichten,
die een patricische geest ademden . In 1708 verschijnt evenwel van zijn hand een
gedicht met een was ander onderwerp dan gewoonlijk . In 1352 regels schildert de
auteur, in steeds wisselende kleuren, een tafereel van drinkende en zingende, vrijende en vechtende dorpelingen, die onbezorgd kermisvieren in her naburige
Maarsseveen .
Als om zich to verontschuldigen geeft Rotgans zijn 'Boerekermis' als motto
mee : `Quantum est in rebus inane', een citaat ontleend aan de Romeinse satiredichter Persius, die daar echter de woorden `o curas hominum' aan vooraf laat
gaan2 . De volledige zinsnede luidt dus : hoeveel zorgen heeft de mens, hoe groot
is de ijdelheid van deze wereld!
Is her met opzet dat Rotgans her eerste deel van deze zin heeft weggelaten?
Hoewel slechts banale gebeurtenissen worden beschreven kiest de schrijver voor
her epos als vorm voor zijn gedicht en wel vanwege her komisch effect van de
behandeling van een `laag' onderwerp in een verheven stijl ; de `possie burlesque'
was populair . De compositie ontleende Rotgans in grote trekken aan her reeds een
eeuw veel gelezen boertige lied 'Boerengeselschap' van Bredero (1585 - 1618) 1 .
Rotgans' vertelling blijkt aan to slaan ; tussen 1708 en 1851 words ze een tiental malen herdrukt en her kermis-thema wordt in de 18e eeuw nog door vijf andere auteurs geexploiteerd' . Rotgans' succes is enigszins to vergelijken met dat van
zijn tijdgenoot Nicolaes Heinsius (1656 - 1718), die met `Den vermakelijken
avanturier, ofte de wispelturige en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor' de eerste Nederlandse schelmenroman her licht doet zien . Dit boek beleefde
acht drukken en werd vertaald in her Duits, Engels en Frans, en vanuit her Frans
ook in her Italiaans 3 .
De 'Boerekermis' vertoont wel enige verwantschap met her genre van de schelmenroman; ook daar immers een realistische beschrijving van de vrolijke, bespottelijke en treurige aspecten van her leven van alledag, met name in de onderste
lagen van de samenleving ; ook daar een kaleidoscopische afwisseling van scenes,
die noodzakelijkerwijs ten koste gaat van de verhaalstructuur . Ook de toon van
her verhaal vertoont overeenkomst : in geen van beide genres ontbreekt her satirisch element ; in beide worden misstanden gehekeld en menselijke gebreken
bespot .
Een belangrijk verschil tussen beide genres is echter de positie van de verteller .
Sinds in 1554 `La vida de Lazarillo de Tormes' in Spanje als eerste schelmenroman
her licht zag, zijn er in West-Europa vele gevolgd, maar altijd hebben ze als belangrijk kenmerk hun (pseudo-) autobiografisch karakter 4. Her is de schelm zelf die
zijn verhaal vertelt, die zich rechtstreeks tot de lezer wendt en die deze daardoor
min of meet tot zijn medeplichtige maakt . Op deze kunstgreep berust een groot
deel van de kracht van her genre .

278

H.VEENEMA

Een geheel andere positie neemt de auteur van 'Boerekermis' in ; hij is slechts
de gedistingeerde, wat afstandelijke toeschouwer, zoals duidelijk blijkt uit de aanhef van het gedicht :
My lust bet jaarfeest van de buurt eens of to maalen,
De dertelheden van de landtjeugt op to haalen
En d'oude gryzaarts, krom en dronken, in then staat
Met waggelende schreen to volgen langs de straat .
De wat hooghartige distantie van de auteur heeft in de 18e eeuw de populariteit
van her geschrift niet in de weg gestaan . Ook de onverbiddelijke afwijzing van
overheden en kerk van her 'losbandige, onkuise, godslasterlijke en verwerpelijke
kermisgedoe'5 heeft de waardering ervan niet geschaad . Hoe verhevener en dwingender her ideaal, des to sterker is vaak de behoefte om er eens even van ontheven
to zijn . In her autoritaire 16e eeuwse Spanje smulde men van de schelmenroman,
150 jaar later genoten niet alleen de dorpelingen, maar ook de geletterden in de
streng calvinistische Nederlanden, van de 'boerekermis' in Maarsseveen . Zowel de
schelmenroman als het `kermis-epos', bieden de gelegenheid om de dagelijkse zorgen even opzij to zetten en binnen to treden in een 'mundus inversus', een omgekeerde wereld, waarin om ondeugd gelachen mag worden en waar de deugdzaamheid wordt bespot.
Om de epische verteltrant nog eens to benadrukken heeft Rotgans her gedicht
verdeeld in twee boeken . Inhoudelijk is daar nauwelijks reden toe, hoogstens is her
geweld in het tweede boek war venijniger .
De nauwkeurige weergave van kleding, gedrag en gebeurtenissen maakt her
bonte verhaal voor geInteresseerden in de geschiedenis en gebruiken van de 18e
eeuw zeer informatief, bijvoorbeeld als de schrijver ziet : `in 't naderkomen' :
De landtjeugd handt aan handt spanneeren, opgetooit
Met witte huiven, net gestreken en geplooit .
De haarnaaldt stak in 't hoofdt . de keten van koraalen
Blonk om den rossen hals, om met meer zwier to praalen .
De zilvre sleutelreeks, en beugeltas, daar by. . . . 6
De knaapen, die hun' tijdt in 's meesters dienst besteeden
Verscheenen aan heur zy, versiert en opgeschikt
Met broeken om de kuit met linten toegestrikt . 7
In 1968 verscheen voor her eerst een geannoteerde uitgave van de 'Boerekermis',
ingeleid en van meer dan 650 aantekeningen voorzien door L . Strengholt' . De
annotatie was uitvoerig, omdat veel 17e en 18e eeuwse woorden en zinspelingen
niet meet onmiddelijk duidelijk zijn .
In een aantal gevallen bleek her ook Strengholt niet mogelijk om met zekerheid
de betekenis van een uitdrukking to achterhalen, zoals bijvoorbeeld in de strofe,
waarin de vrouw van de schoenlapper de auteur als volgt aanspreekt :
Maar, heerschap, zieje wel wat meisjes dat daar danssen
In 't zesje by de deur? kyk eens ter degen toe .
Je ziet een jonge meidt, zy springt en wordt niet moe .
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Dat is de dochter van den drost in boerekleeren . 8
Ik herinner mij, dat Strengholt geruime tijd in de literatuur op zoek is geweest
naar een parallel, die mogelijk licht zou kunnen werpen op de uitdrukking `in 't
zesje by de deur' . Uit de annotatie bij regel 1187 blijkt echter, dat deze moeite niet
werd beloond :
'het is mij niet duidelijk wat bier bedoeld wordt ; denken we aan een
dansgroep van zes personen, dan lijkt dat weersproken to worden door het
vervolg, waarin we lezen dat het bewuste meisje met 66n jongen danst ; is
"zesje" de naam voor een bepaald gedeelte van de ruimte waarin het
jonkspel gehouden wordt?'
Voor zover Strengholt kon nagaan, zijn nadere gegevens over hetzij een dans, hetzij een ruimte die men destijds 'het zesje' genoemd zou kunnen hebben, in de
Nederlandse literatuur van de 17e en 18e eeuw niet to vinden .
Onlangs ontdekte ik, bij toeval, dat in Spanje tot op vandaag een dans bestaat
die 'los seis' (de zes) wordt genoemd - het Spanje waarmee de Nederlanden tot ver
in de 17e eeuw zo nauw in contact zijn geweest .
Bovendien bestaan er aanwijzingen, dat de oorsprong van dit Spaanse 'zesje'
heel goed in diezelfde 17e eeuw zou kunnen liggen . De muziek, waarop 'los seis'
wordt gedanst, blijkt namelijk to klinken als de muziek van Antonio Vivaldi
(± 1675 tot ± 1741), de dansers gaan gekleed als 17e eeuwse pages .
De dans wordt beschreven in `La tesis de Nancy' van de Spaanse schrijver
Ramon J . Sender 9. De roman vertelt de geschiedenis van een Amerikaans meisje
dat romaanse talen studeert en voor haar doctoraalscriptie een jaar in Andalusia
doorbrengt . Nancy, de hoofdpersoon in het boek, beschrijft in een brief aan haar
vriendin Betsy de dans als volgt :
`Welnu, de "zes" zijn fascinerend . Hoewel ze de zes worden genoemd, zijn
ze met z'n tienen of twaalven . En op Sacramentsdag, met Kerst en op de
dag van de Glorieuze Beweging (her feest van de opstand van de
nationalisten) gaan ze naar de kathedraal en dansen met castagnetten, dat
her een lust is. Het zijn kinderen aangekleed als pages uit de 17e eeuw,
met hun hoeden en hun kant . . . lo '
`Op die middag van de "zes" waren er veel mensen in de kathedraal en
naast me zat een Amerikaan die met een "recorder" de muziek opnam van
de dans van de "zes", waarvan men zegt dat ze zeer oud is, hoewel me dat
echt niet het geval lijkt to zijn . Ze klinkt precies als Vivaldi"
De suggestie ligt voor de hand dat we bij Rotgans met een soortgelijke groepsdans
to maken hebben . Dat zich bij een groepsdans wisselende paren vormen, is niet
ongebruikelijk. De omstandigheid dat - zowel voor 'het zesje' als voor `los seis' telkens een even aantal dansers wordt genoemd, zou kunnen wijzen in de richting
van dansparen ; en dat: 'een jonge boer, noch glat van kin, en zonder haren,
bekleedt haar slinke zy, en leidt haar met de handt 12 ' is daarmee niet in tegenspraak.
De aandacht, die Rotgans in het vervolg van her verhaal juist aan dit ene paar
schenkt, lijkt geheel to passen in zijn opzet om het gedrag van de dorpers - ook
in de manier waarop een vrijer zijn lief op de kermis tegemoet treedt - to hekelen.
De auteur tekende welbewust, zoals Strengholt in zijn inleiding opmerkte, `de
ongebondenheid van het feest' .
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Noten
1 Lukas Rotgans, Boerekermis ; ingeleid en van aantekeningen voorzien door
L . Strengholt . J . Noorduijn en Zoon N .V., Gorkum, 1968 .
2 Persius, Satirae 1,1 .
3 J . Watch, De vermakelijke Avanturier, in : Boeken die men niet meet leest ;
Thieme en cie, Zutphen, 1930 .
4 Mathias Bauer, Der Schelmenroman; Metzler, Stuttgart,Weimar, 1994 .
5 G .H . Jansen, Een roes van vrijheid : kermis in Nederland ; Boom,
Amsterdam, Meppel, 1987 .
6 Boerekermis : regel 31 - 35 .
7 Boerekermis : regel 46 - 48 .
8 Boerekermis : regel 1186 - 1189 .
9 Ram6n J . Sender, La tesis de Nancy, 38e druk, 1991 . Edici6n : Magisterio
Espafiol S .A ., Madrid .
10 Sender: pag . 80 regel 29 tot pag . 81 regel 3 . Bien, los "seises" son fascinadores . Aunque los llaman seises, son diez o doce . Y el dia del Corpus, y
el de Navidad, y el del Glorioso Movimiento (la fecha de la sublevaci6n de
los nacionalistas) van a la catedral y bailan con castanuelas que es una gloria . Son nifios vestidos de pajecitos del siglo XVII, con sus sombreros y sus
encajes .
11 Sender: pag. 83 regel 21 tot 26 . Aquella tarde de los "seises" habia mucho
gente en la catedral y a mi lado un americano que con un "recording
machine" estaba recogiendo la musica del baile de los "seisos", que dicen
que es muy antigua, aunque a mi no me lo parece, la verdad . Suena asi
como Vivaldi .
12 Boerekermis : regel 1194 en 1195 .
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Stand van zaken :

Willem Bilderdijk (1756-1831)
De ideeinwereld van het gefnuikt genie'

Na ruim 150 jaar onderzoek zouden we goed op de hoogte moeten zijn van de
aard en de achtergrond van her denken van Willem Bilderdijk . Toch is dat niet zo .
Er is een en ander bekend over de richtlijnen waaraan deze produktieve woordkunstenaar zijn poezie wenste to onderwerpen . Er zijn enkele pogingen ondernomen om de bekendere gedichten - waaronder leerdichten als `De mensch', `De
echt' en `De geestenwareld' - to analyseren en hun plaats in de literaire traditie toe
to wijzen . Er bestaan biografieen en biografische schetsen, bloemlezingen en tekstedities . En we beschikken over enkele, grotendeels verouderde studies over
aspecten van her werk van Bilderdijk, over bijvoorbeeld zijn taalkundige, filosofische, theologische en natuurwetenschappelijke opvattingen . Maar over her algemeen wordt de geinteresseerde liefhebber van de ideeengeschiedenis niet verrijkt
met een betrouwbaar inzicht in de gedachtenwereld van een van de boeiendste
Nederlandse schrijvers van de achttiende en negentiende eeuw.
Hoe moet deze eigenaardige lacune in de historiografie worden verklaard? Her
Bilderdijk-onderzoek heeft zich lang georienteerd op biografische eigenaardigheden en letterkundige bijzonderheden . Naast de gebeurtenissen rondom zijn uitzetting uit de Republiek in 1795 en zijn verhouding tot Lodewijk Napoleon en
Napoleon Bonaparte, is de aandacht vooral uitgegaan - vooral rinds de uitgave
van de weinig verheffende briefwisseling met zijn eerste vrouw, Catharina
Woesthoven (Van Vloten) - naar de relatie tussen de gehuwde dichter en her achttienjarige meisje dat hij in Londen ontmoette, Katharina Schweickhardt (Bosch,
Groenevelt en Van Hattum) . Daarnaast heeft men belangstelling getoond voor de
technische aspecten van zijn omstreden dichterschap en voor zijn vele `navolgingen' (vertalingen, waarvan vele onherkenbaar zijn veranderd) van hoogtepunten
uit her literaire verleden . Een tweede verklaring ligt in her feit dat de beoefening
van de ideeengeschiedenis nooit her eigenlijke domein van Nederlandse historici
en letterkundigen is geweest . We kennen op dit gebied geen genstitutionaliseerde onderzoekstraditie - ofschoon er de laatste jaren enkele gelukkige veranderingen lijken op to treden .
Daarnaast heeft er nooit overeenstemming bestaan over de vraag of de grillige
en eigengereide Bilderdijk de status van geaccepteerde cultuurdrager van her
vaderland mag worden toegekend (Geyl) . Er zijn pogingen genoeg geweest om
hem toe to voegen tot her nationale pantheon, bijvoorbeeld tijdens de herdenking
van 1906 (zie her prachtige stuk van Kuyper) . Om een lang verhaal kort to houden : Bilderdijk is sinds zijn dood het voorwerp geweest van een tweeledige discussie . In de eerste plaats is hij dikwijls gezien als de (enige) Nederlandse romanticus . Het woord 'romanticus' duikt in verband met Bilderdijk pas op in de
tweede helft van de negentiende eeuw, om na de jaren vijftig en zestig van deze
eeuw in veel handboeken en encyclopedieen de karakterisering bij uitstek van de
dichter-denker to worden . Vaak heeft men met deze aanduiding bedoeld dat
Bilderdijk een bevlogen dichter was die profetische dingen zei (hij hield veel tira-
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den tegen de geest der eeuw) of eigenaardige dingen deed (hij gebruikte veelvuldig opium) ; maar soms heeft men gemeend dat hij inderdaad gerekend moet worden tot de (vroege) Romantiek. In de tweede plaats is Bilderdijk vaak beschouwd
als de principiele calvinist die na 1806 in Amsterdam en Leiden antirevolutionaire barricades beklom, ter bescherming van troon, altaar en natie tegen de gruwelleer van Voltaire en de gruweldaden van Robespierre . Men name her verzuilde
protestantse volksdeel heeft hem gezien als de geestelijke vader van de grote christelijke opleving van de negentiende eeuw, her R€veil .
De partijstrijd rondom Bilderdijk heeft her beeld van de dichtende intellectueel
sterk bepaald. De denker Bilderdijk staat to boek als calvinist of romanticus, of en
toe zelfs als calvinist en romanticus . Veel wijzer worden we van zulke karakteriseringen niet. Wie een min of meet objectief oordeel over de mens, de denker en de
dichter Bilderdijk wil vellen, zal eerst zijn plaats in de literaire, religieuze en wijsgerige tradities moeten bepalen . Daartoe moeten we over kennis van zijn ideeenwereld beschikken. Maar die kennis hebben we slechts in beperkte mate .
Wel bestaat er veel belangstelling voor Bilderdijk . Er is een kleine kring van
hoofdzakelijk neerlandici, verenigd in Het Bilderdijk-Museum, die begaan is met
her lot van Guilelmus van Teisterbant, zoals de would be aristocraat zichzelf graag
betitelde (zie Adriaenssen) . Deze vereniging publiceert jaarlijks onder dezelfde
naam een tijdschrift en beheert een grote hoeveelheid bilderdijkiana, uiteenlopend
van 's mans hartverwarmende briefwisseling met zijn tweede vrouw tot lugubere
afgietsels van zijn lijk. Daarnaast is er belangstelling voor de beeldende kunstenaar
(Geerts) . Onlangs verscheen een fraaie uitgave van De kunst der poezy uit 1809
(Van den Berg en Kloek) . Ook zijn science fiction-verhaal is opnieuw uitgegeven
en voorzien van commentaar (Verkuyl) . De draad van oudere taalkundige studies
wordt weer opgepikt (Noordegraaf) . De achtergrond van Bilderdijks politieke
opvattingen en zijn handelen tijdens revolutie en restauratie worden bestudeerd
(Schutte) . Zijn verhouding tot het jodendom is zelfs her onderwerp van een recente dissertatie (Engelfriet) . Gerenommeerde wetenschappelijke instanties als NWO
en KNAW tonen belangstelling voor her gefnuikt genie . Bilderdijk zit in de lift.
Niettemin is sinds 1987 de toestand van de Bilderdijkstudie war de ideeengeschiedenis betreft er niet wezenlijk op vooruit gegaan (Buijnsters 1987) . War heeft
de studie van anderhalve eeuw naar her denken van Bilderdijk zoal opgeleverd? Er
bestaan vier studies uit een betrekkelijk ver verleden, die vooral historiografisch
van groot belang zijn . Allereerst is er de fijngevoelige en erudiete inleiding op her
beroemde heldendicht, De ondergang der eerste wareld (Bosch 1959 ; van hetzelfde
kaliber is Bosch 1983), waarin een diepgaande analyse van her rond 1810 geschreven meesterwerk wordt geboden . Daarvoor, in 1921, was een veelzijdig proefschrift verschenen over Bilderdijks niet altijd even geslaagde verhouding tot de
Franse cultuur (Smit) . Nog eerder, ter gelegenheid van de Bilderdijk-herdenking
van 1906, had Herman Bavinck, een belezen gereformeerde theoloog, in een bondige synthese zijn visie uiteengezet op Bilderdijk als denker en dichter (Bavinck) .
Op her recentere werk (uit 1966) van De Deugd kom ik nog terug .
Een uitputtende analyse van her denken van Bilderdijk bieden deze studies
niet . Her beeld waarover we than beschikken van Bilderdijk als intellectueel is
fragmentarisch en selectief, delen ervan zijn soms misleidend en of en toe zelfs
onjuist. Vaak heeft men aspecten van zijn denken of gedeelten van zijn oeuvre
onder de loupe genomen, zonder zich om her grotere verband to bekommeren ;
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conclusies uit voorgaande studies zijn soms ten onrechte gecanoniseerd ; en men
heeft Bilderdijk nogal eens ongelukkig geinterpreteerd . Ik zal een en ander illustreren aan de hand van enkele voorbeelden uit de literatuur.
Her opstel van Bavinck is met name op de leerdichten en verhandelingen van
de oudere Bilderdijk gebaseerd, en geeft hiervan een beknopte beschrijving die
duidelijk Bavincks eigen theologische orientatie verraadt (de Bilderdijk van
Bavinck toont ethisch-gereformeerde trekken) . Hij meende in Bilderdijk een duidelijk gereformeerde denker to herkennen, maar kwam in zijn werk ook minder
traditionele ideeen tegen, die hij vervolgens toeschreef aan de tijdgeest . Met name
wees hij op overeenkomsten tussen allerlei mystiek-klinkende uitlatingen van
Bilderdijk en de ideeen van pietistische natuurfilosofen als Lavater, Claudius en
Jung Stilling . Na Bavinck zijn de genoemde Duitse pietisten vaak zonder bewijsvoering en dikwijls ten onrechte als de geestelijke peetvaders van Bilderdijk
aangevoerd, onlangs nog in een dissertatie over neventiende-eeuws spiritisme
(Jansen) . In Duitse richting wordt eveneens gezocht door een proefschrift over
gnostische invloeden op gereformeerde pietisten . De auteur komt op basis van
gebrekkig secundair materiaal tot de onbewezen slotsom dat Bilderdijk een min
of meet directe erfgenaam van Jacob Boehme genoemd mag worden (Manuzov) .
Op grond van enkele inhoudelijke overeenkomsten, ontleend aan de secundaire literatuur, hebben twee auteurs blijkbaar onafhankelijk van elkaar geconcludeerd dat Bilderdijk kennis moet hebben gehad van de bekende theoloog en taalfilosoof J .G . Hamann (Vis ; Bosch 1983) . Afgezien van her feit dat een dergelijke
schatplichtigheid nauwelijks to bewijzen valt, is her minstens even aannemelijk dat
Bilderdijk, die zelf altijd met prijzenswaardige helderheid zijn standpunten uiteen
probeerde to zetten, her werk van deze ondoorgrondelijke `Magus van her
Noorden' zou hebben afgedaan als duistere Duitse onzin . Duitsland was namelijk
voor Bilderdijk niet alleen her land van de verderfelijke Aufklarung, maar ook dat
van de alchemisten, de rozenkruizers, de geheime gezelschappen en obscure
Schwi rmer als Valentin Weigel en Conrad Dippel . Er is in her oeuvre van de
belezen en eclectische Bilderdijk altijd wel lets to vinden dat ook in her werk van
andere auteurs voorkomt . Echter, op deze manier leidt her gebrek aan elementair
onderzoek tot her najagen van dwaallichtjes in een cultuurhistorisch moeras .
Zo brengt de constatering dat Bilderdijk aan introspectie deed een andere
auteur weer in de verleiding om, naar aanleiding van het bekende boek over de
Romantiek van Abrams, Rousseau tot de inspiratiebron van onze 'romanticus' to
benoemen (Schrijvers) . Maar de zeventiende- en achttiende-eeuwse republiek der
letteren waren uiterst dicht bevolkt met introspectieve auteurs . Intussen weten we
nagenoeg niets van Bilderdijks receptie van Rousseau . Volgens de dichter zelf las
hij op vijf- of zesjarige leeftijd allerlei oude boekjes uit de bibliotheek van zijn
vader. Her verwondert dan ook niet wanneer we de `natural supernaturalism' van
Abrams - een christelijke belevingswereld, maar dan geseculariseerd - bij Bilderdijk niet aantreffen ; maar dat we wet de invloed kunnen vaststellen van mystieke
tradities die minstens teruggaan tot de christelijke en joodse middeleeuwen .
Een gelijksoortige, door een lichtelijk willekeurige selectie veroorzaakte, eenzijdigheid toont de analyse van her intrigerende leerdicht `De Geestenwareld' door
Buijnsters (1967) . Zijn artikel, een van de boeiendste uit de Bilderdijk-historiografie, voert de inhoud van her gedicht met name terug op de Zweedse ziener
Swedenborg. Ongetwijfeld heeft Bilderdijk, zoals elke vernieuwende literator
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indertijd, met grote belangstelling de esoterische gesprekken tussen Swedenborg
en zijn engelen gevolgd . Maar het is de vraag of juist dit leerdicht in eerste instantie teruggaat op de stichter van de kerk van het Nieuwe Jeruzalem .
In een belangrijk artikel kwam Meeuwesse tot de conclusie dat Bilderdijks latere erotiek bepaalde platoonse trekken vertoont. Op zichzelf is die conclusie juist .
Bilderdijk maakt veel werk van de heteroseksuele liefde tussen twee tot elkaar
voorbestemde lieden, die op de echtkoets samensmelten tot een zalig androgyn
wezen . In feite staat de denkwereld van Bilderdijk bol van (neo)platoonse ideeen
(zie bijv. Van Swigchem over de bouwkunst) . Echter, in tegenstelling tot
Coleridge, Blake, Novalis en Schelling geeft Bilderdijk er geen blijk van ooit
Plotinus to hebben gelezen, laat staan her Symposium van Plato . Om zijn erotiek
als platoons to omschrijven is hoogstens een halve waarheid .
De recente dissertatie van Engelfriet behelst een poging om een andere helft
van die waarheid op to sporen . Zijn boek handelt onder meet over de kennis die
de filosemiet Bilderdijk bezat van de joodse traditie, een thema dat merkwaardig
genoeg nooit eerder in de literatuur was besproken . Engelfriet maakt aannemelijk
dat de dichter enigszins thuis was in aspecten van her joodse denken, in her bijzonder de apocalyptiek, de mythologie, de kabbala . Helaas blijft het ook in deze
op zichzelf lezenswaardige, maar war de historische analyse betreft onvolledige,
studie onduidelijk waar Bilderdijk zijn ideeen precies vandaan heeft gehaald . Her
maakt immers nogal war uit of hij zijn ideeen omtrent het jodendom ontleend
heeft aan joodse schriftgeleerden, rabbijnen en kabbalisten, aan christelijke
hebralsten, of aan de eclectische hocus-pocus van de achttiende-eeuwse vrijmetselarij . Pas wanneer we precies weten welke boeken hij heeft gelezen, kunnen we zijn
plaats in de ideeengeschiedenis nader bepalen . Nu valt het niet mee om een dergelijke analyse to verrichten . Bilderdijk laat het citeren van, en het verwijzen naar,
zijn bronnen consequent en met opzet na, waardoor hij vaak de indruk wekt een
bijzonder erudiete geleerde to zijn .
Bilderdijk was ontegenzeggelijk erudiet . Hij imponeert door zijn kennis van
zaken, door zijn uitgesproken meningen, door zijn op eerste gezicht excentricieke
standpunten. Dat heeft in het verleden in de populaire historiografie wel eens
geleid tot een onkritisch eerbetoon aan her bilderdijkiaanse orakel, en in de wetenschappelijke historiografie bijgedragen tot de mythe van Bilderdijk als de ontwerper van een christelijke wijsbegeerte avant la lettre (Bosch 1961) . Her beeld van
Bilderdijk als zo'n antirevolutionaire filosoof wordt met name verdedigd in een
wat ouder proefschrift, waarin de verhouding van Bilderdijk tot de `Verlichting'
wordt geschetst en de auteur vervolgens vaststelt dat de zogenoemde vader van her
Reveil een apologeet van her christendom is geweest (Lagerwey) . Maar dat wist
Johannes Kinker ook al . De interessante vraag is niet 6f Bilderdijk een overtuigd
christen en fervente apologeet was, maar tot welk type christendom hij gerekend
kan worden .
Bilderdijk als bestrijder van de Verlichting is een tweede thema in de dissertatie van Engelfriet over bet jodendom . Maar over welke 'Verlichting' heb je bet dan
(vgl . Hanou)? Over de kantiaanse? Die is Bilderdijk pas aan bet einde van zijn
leven enigszins gaan begrijpen, en het is bet heftige verzet ertegen dat eerst in deze
jaren doorbreekt dat zo'n grote invloed heeft gehad op het negentiende-eeuwse
Reveil . De periode die door historici wordt aangeduid als de 'christelijke
Verlichting' heeft Bilderdijk doorgaans beschouwd als een tijd van ordentelijke
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rechtzinnigheid - onvolwassen Nederlandse naapers van Engelse deIsten, Franse
materialisten en Duitse ongodisten waren zijns inziens de uitzonderingen op wat
toen nog een gelukkige regel was .
Onnauwkeurig zijn diverse gevolgtrekkingen in een bundel over de veilingcatalogi van Bilderdijks bibliotheken (Van Hattum en Zwaan) . Waar de tweede
catalogus (1832) een min of meer juiste weergave lijkt to bieden (helemaal zeker
zijn we niet) van war de oude Bilderdijk aan het einde van zijn leven in zijn boekenkast had staan, is de eerste catalogue (1797) naar het zich laat aanzien behoorlijk `vervuild' (we weten echter niet in welke mate) . Er staan allerlei boeken in die
waarschijnlijk nooit in de bibliotheek van de jongere Bilderdijk zijn geweest . Een
groot deel van de in deze bundel getrokken conclusies - met name betrekking
hebbend op zijn theologische, filosofische, medische en klassieke boekenbezit - is
dan ook niet gerechtvaardigd . En passant zij vermeld dat twee studies over her leerdicht `De mensch', Bilderdijks opzienbarende vertaling van het `Essay on Man'
van Alexander Pope, ten onrechte een verhandeling van de toenmalige genootschapscoryfee Cornelis van Engelen toeschrijven aan de jonge Bilderdijk (Meier ;
Schoneveld) ; een interessant detail, want de oudere Bilderdijk heeft dikwijls een
onverbiddelijk anathema over Van Engelen uitgesproken .
De natuurwetenschappelijke ideeen van Bilderdijk komen aan bod in een aantal artikelen, waarin 's mans plaats in de wetenschapsgeschiedenis nader wordt
bepaald . Hij komt er niet echt goed vanaf. de dichter was toch vooral dichter, een
amateur, een dilettant die zich vaak liet leiden door achterhaalde theorieen en persoonlijke ingevingen . Dergelijke conclusies over Bilderdijk als geoloog (Blink),
medicus (Van Staveren), bioloog (Visser 1972 en 1974, die ook positieve opmerkingen heeft) en natuur- en scheikundige (Snelders) zijn op zichzelf juist . Er valt
echter veel meer over de betekenis en achtergrond van zijn ideeen to zeggen, zoals
het onderzoek op dit gebied van de laatste twee decennia wel duidelijk maakt
(bijv. Rousseau en Porter) .
Ook andere aspecten van her denken van de encyclopedische bibliofiel hebben
de nodige aandacht gekregen . Er zijn goede recente inleidingen voorhanden over
Bilderdijk en de schilderkunst (Carasso), de rechtsgeleerdheid (Gall), de Griekse
dichtkunst (Gerbrandy), her toneel (De Leeuwe), de erotiek (Schenkeveld-Van
der Dussen ; De Man) . Lezenswaardig zijn ook twee oudere studies over Bilderdijk
en de taalwetenschap (Kluyver; Te Winkel ; vgl . ook Van Marle; Mathijsen) . Veel
meer dan oppervlakkige impressies heeft een tweetal oudere dissertaties over de
geschiedbeschouwing van Bilderdijk - hij schreef een fascinerende, dertiendelige
Geschiedenis des vaderlands - niet to bieden (Moll ; K.H .E . de Jong) . Een artikel
van Smitskamp met de titel 'Bilderdijk historicus?' geeft beknopt weer hoe de
meeste historici over hun vakgenoot hebben gedacht - terwijl er ook over dit
onderwerp toch veel meer to zeggen valt . Weinig diepgang tonen de dissertaties
over Bilderdijks verhouding tot Duitsland (Schokker) en Engeland (Weaseling) .
Zo hebben gedrurende anderhalve eeuw veel schrijvers veel aspecten van
Bilderdijk kort belicht . Her beeld van Bilderdijk dat al deze studies oproepen is
zoals gezegd impressionistisch, fragmentarisch en eenzijdig . Er zal nog veel werk
moeten worden verricht voordat her Nederlandse onderzoek enigszins op her peil
staat van her onderzoek in Frankrijk, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten
naar nationale grootheden uit de tijd van Romantiek en Restauratie . Hiermee
komen we terug op her geijkte beeld van Bilderdijk de 'romanticus' en Bilderdijk
de 'calvinist' .
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Ideeenhistorisch onderzoek heeft uiteraard to maken met het verschijnsel
`romantiek' . Nu is de Romantiek een bevallige sirene . Het zijn met name de uit
letterkundige kring afkomstige studies die voortijdig aan haar lokroep hebben
beantwoord door Bilderdijk toe to voegen aan her illustere gezelschap van
Europese romantici (een originele, internationale bijdrage aan deze beeldvorming
is die van Rupke) . Er bestaat een lange reeks fijne en doorwrochte artikelen over
de verhouding tussen de grotendeels onuitgegeven dramatiek van Bilderdijk en
wat men ooit de `preromantische' beweging noemde, van de hand van M .J .G . de
Jong (E . Leijnse) . Maar in her bijzonder doel ik hier op het magnum opus van C .
de Deugd (1966), wiens breed opgezette en diep reikende studie terecht als een
van de monumenten van het Bilderdijk-onderzoek geldt .
Hoe sympathiek deze belangstelling voor Bilderdijks relatie tot de `romantiek'
ook is, zij heeft weinig bijgedragen tot een goed begrip van het genie zelf. Auteurs
als Smit (1957) en De Deugd doen suggesties die alleszins de moeite van een
grondige toetsing waard zijn . Maar het is de vraag of zo'n toetsing ergens toe zal
leiden . De lezers van Nederlandse letterkunde zullen de problematiek rondom het
begrip 'romantiek' wel kennen . Gegeven de eindeloze discussie over het begrip,
vraagt men zich wel eens of of her nog een bruikbaarheid bezit die uitstijgt boven
de toepassing ervan als blikvanger in de titel van een boek of artikel . Bilderdijk
heeft zichzelf in elk geval nooit beschouwd als romanticus . Van de enkele Duitse
poeten die zichzelf wel als romantici zagen, had hij een met hartstocht beleden
walging; her is de vraag of hij ze heeft gelezen, laat staan begrepen . Hij zat, zo lijkt
her, op een wat andere golflengte dan de meeste literaire 'romantici' in Duitsland
of Frankrijk of Engeland . Het feit dat hij een tijdgenoot was van Chateaubriand
en Wordsworth en allerlei overeenkomsten toont met deze en andere dichter-denkers, maakt hem natuurlijk niet vanzelf tot 'romanticus' .
Hiermee kom ik op een ernstiger bezwaar . Vrijwel alles wat Bilderdijk op wijsgerig, theologisch, ethisch of esthetisch gebied heeft beweerd (uitgezonderd enkele poeticale opvattingen die duidelijk uit de laatste decennia van de achttiende
eeuw stammen), kan teruggevoerd worden op geestelijke stromingen die minstens
tot diep in de achttiende eeuw reiken . Hier wreekt zich bet voorbarige gebruik van
epithera als 'romantisch' en 'idealistisch' en war dies meet zij . Wie het boek van
De Deugd heeft gelezen, zal (voor zover her Bilderdijk betreft) het gebrek aan primair bronnenonderzoek waaraan deze studie lijdt, alsmede de vergelijkende
methode die erin gehanteerd wordt, betreuren . Immers, indien de vele losse citaten die De Deugd aanvoert, herleid kunnen worden tot oudere stromingen en tradities, is er ondanks alle arbeid met betrekking tot her thema `romantiek' nog weinig bewezen . De interessante en belangrijke vraag is of Bilderdijk de door hem
gerecipieerde ideeen zodanig heeft bewerkt en vorm gegeven dat een vergelijking
met de opvattingen van, zeg, Coleridge of Novalis stand houdt ; maar om dit to
kunnen vaststellen, is er in de eerste plaats nauwgezet onderzoek noodzakelijk
naar de aard van Bilderdijks denken en naar de antecedenten en bronnen van dat
denken . Op grond van ditzelfde argument kan de opmerkelijke vriendschap tussen Bilderdijk en Southey, gebaseerd op een gelijkgestemde literaire belangstelling,
evenmin gelden als een overtuigend bewijs voor transnationale `romantiek' (De
Deugd, 1992) .
Er is natuurlijk al vaker kritiek geweest op de manier waarop in de historiografie een verband is gelegd tussen Bilderdijk en de Romantiek (bijv . Van den Berg) .
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Het is zelfs aangetoond dat het door Bilderdijk gehanteerde verbeeldingsbegrip
hoegenaamd niets met `romantiek' heeft uit to staan (Johannes) . Onlangs zijn de
esthetische theorieen van de meester nog gekwalificeerd als een 'particuliere
gevoelsmetafysica , een merkwaardig unicum op her Europese literaire toneel (Van
den Berg en Kloek) . Dit zijn belangrijke mededelingen, die illustreren dat Bilderdijk zelfs binnen een eventuele romantische beweging een geval apart is . Maar de
geInteresseerde liefhebber van de ideeengeschiedenis schiet er uiteindelijk niet veel
mee op . Waar heeft Bilderdijk zijn verbeeldingsbegrip vandaan gehaald? Was zijn
gevoelsmetafysica werkelijk zo 'particulier'?
Tot zover de romanticus . Hoe zit her met de calvinist? Een beoordeling van
Bilderdijk als denker (en als dichter) zal rekening moeten houden met zijn religieuze opvattingen . Dat heeft men in het verleden ook wel gedaan ; recentelijk is nog
een op zichzelf sympathieke, maar mijns inziens niet geheel overtuigende poging
ondernomen om Bilderdijk in de 'bevindelijke' traditie van her Nederlands protestantisme in to lijven (Van der Zwaag) . Her probleem van de meeste studies is
echter dat men er bij voorbaat vanuit gaat dat Bilderdijk inderdaad een 'calvinist'
was . Zo komt De Deugd tot zijn bekende theorie van de 'gespletenheid' : her
dilemma tussen calvinistische geloofsovertuiging en romantisch literair gevoel
waar Bilderdijk onbewust voor stond. Er is mij echter geen enkel concreet feit
bekend die deze levensbeschouwelijke schizofrenie ook maar enigszins aannemelijk maakt . Belangrijker is dat De Deugd er in zijn studie uit 1966 een weinig historische opvatting over her calvinisme op na houdt . Maar dat geldt ook voor de
opvatting omtrent Bilderdijks godsdienstige aard die indertijd binnen her overwegend gereformeerde Bilderdijk Genootschap werd gehuldigd, en in die zin heeft
De Deugd als iconoclast goed werk verricht .
Desondanks heeft ook De Deugd het beeld staande gehouden van Bilderdijk
als 'calvinist' . Om de een of andere reden wordt het calvinisme doorgaans vereenzelvigd met precisie en predestinatie . Dar leidt op zijn zachtst gezegd tot minder
gelukkige interpretaties van Bilderdijks denken (bijv . M .J .G . de Jong) . Her is to
hopen dat een nieuwe levensbeschrijving van Bilderdijk her zonder de oude stokpaardjes zal kunnen stellen, en meet van Bilderdijks denkwereld weet to maken
dan her hoofdstuk over 'Bilderdijk's Geloof en Philosophie' in de oude biografie
van Kollewijn - een overigens uitstekende studie, die als biografie moeilijk to overtreffen zal zijn .
Kortom, er zijn war Bilderdijks denken betreft redenen genoeg om de historiograftsche leemte op to vullen en her werk van neerlandici aan to vullen . De
matige prestaties in her onderzoek naar de ideeenwereld van de Amsterdamse
dichter en Leidse jurist kunnen in elk geval niet vergoelijkt worden met een
beroep op de ontoereikendheid van her materiaal . Er bestaan ontelbare gedichten,
grotendeels door Isaac da Costa uitgegeven in vijftien kloeke delen (men zegt dat
de omvang ± 300 .000 (!) versregels bedraagt) . Oorspronkelijke drukken en ontelbare handschriften van gedichten liggen verspreid over bibliotheken en archieven .
We hebben beschikking over minstens dertig, grotendeels gedrukte, opstellen en
lezingen, handelend over theologische, wijsgerige en letterkundige onderwerpen .
Elke zichzelf respecterende universiteitsbibliotheek bezit de Geschiedenis des vaderlands. Er bestaan omvangrijke briefwisselingen, ten dele gedrukt, die een schat van
informatie bevatten, in her bijzonder de brieven aan H .W Tydeman en Isaac da
Costa. Tot her gepubliceerde materiaal behoren ook de zonderlinge taalkundige
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arbeid, de pennevruchten van een jarenlange bemoeienis met de rechtenstudie en
de geschriften over botanie en geologie. Belangrijke bronnen zijn verder Bilderdijks bibliotheek-catalogi, waarvan de tweede zoals gezegd een goed inzicht verschaft in 's dichters boekenkast . Vervolgens bestaan er allerlei onuitgegeven toneelspelen en ontwerpen van toneelspelen, naast een stapel 'overig materiaal' waartoe
bijvoorbeeld rebusbrieven en zelfs horoscopen gerekend kunnen worden . Ook
zijn veel tekeningen bewaard gebleven . Tenslotte moeten vermeld worden de
twee- a drieduizend kladaantekeningen die de literator in de loop der jaren heeft
gemaakt, en die thans liggen opgeslagen in verschillende archieven, doorgaans in
vergeelde mappen met misleidende opschriften .
Bilderdijk, advokaat, literator, balling en leermeester, geldt terecht als een van
de boeiendste Nederlandse intellectuelen van de negentiende eeuw. Zijn curieuze
geest is een onuitputtelijke bron van ideeen, zijn enorm oeuvre een waardevol cultuurschat . Hij stond in Holland eenzaam op een kruispunt van internationale
wegen . Zijn ideeen zijn daardoor vaak niet begrepen . Er zal, nogmaals, veel werk
moeten worden verricht voordat de cryptische uitlatingen en buitenissige opvattingen van deze belezen schrijver enigszins worden begrepen .
Joris van Eijnatten
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Semaian 15

Opnieuw besteedt Semaian aandacht
aan de letteren van overzee . Als nummer 15 van dit tijdschrift van de Leidse
vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie verscheen onder
redactie van Theo D'haen de bundel
Weer-werk, schrijven en terugschrijven in
koloniale en postkoloniale literaturen . De

ondertitel verwijst naar her door Rushdie aldus benoemde 'terugschrijven'
vanuit vroegere kolonien naar de cultuur van her moederland . Zich afzettend tegen eurocentrische visies schrijven postkoloniale auteurs principieel
vanuit de optiek van de gekoloniseerde .
Door hun terugschrijven willen ze, al
henchrijvende, hun eigen literatuur en
geschiedenis terugveroveren . Daarbij
ontspinnen zich intertextuele discussies, soms over de eeuwen heen, met de
traditionele Europese canon .
Deze Semaian is de gedrukte vorm
van een collegereeks uit 1993 en telt elf
bijdragen, waarvan er vijf rechtstreeks
gaan over teksten in het Nederlands of
Afrikaans . Bij de overige zes vinden
we zowel analytische studies als theoretische uiteenzettingen . Zo plaatst
Mineke Schipper de studie van her
postkoloniale schrijven binnen de recente ontwikkelingen van de cultuurwetenschap en bekritiseert Ernst van
Alphen de verzwegen masculiene tendens van Malek Alloula's antikoloniale
prentbriefkaartenstudie Le harem colonial Michel Tourniers Vrijdag wordt
besproken door leme van der Poet en
Marina Warners Indigo, een herschrijving van Shakespeares Tempest, door
Theo D'haen . Verder is er aandacht

voor de nieuwe historische roman in
Zuid-Amerika (Maarten Steenmeijer)
en het thema van de Chinese migratie
bij Amy Tan en Hong Kingston
(Leonard Blusse) .
Van de neerlandistische artikelen
ademen er drie de genius loci van Indict
en twee van Afrika. Uitvoerige plaatsbeschrijvingen en de suggesties van tegenstrijdige, met localiteit samenhangende
emoties zijn typerend voor koloniale en
postkoloniale literatuur . Ze drukken
`place and displacement' uit : immigranten arriveren op een begeerde plek,
maar zullen zich er nooit helemaal
thuisvoelen, en de oorspronkelijke bevolking raakt van her stamgebied vervreemd door onteigeningen en gedwongen migraties . Her laatste motief
is sterk vertegenwoordigd in de literatuur van Zuid-Afrika en weerspiegelt
de wandaden van de apartheid . De tegenstrijdige ontroeringen die een ver
land oproept bij Europeanen laten zich
goed aflezen uit onze Indische letterkunde . Her tekstmotief 'huis' is er een
voorbeeld van : overdag badend in de
zon en omringd door paradijselijke
vegetatie, maar 's nachts een griezelig
hol vol stille krachten .
Eep Francken behandelt de boerderijroman Toorberg van de Afrikaanse
schrijver Etienne van Heerden uit
1989 . `Displacement' is daarin een centraal motief. Her gaat om bezwering
van ontheemding, om langs een kleurlijn verscheurde families . Waar een boerenbedrijf eigenlijk een oord van harmonie en vitaliteit zou moeten zijn, is
deze 'plaas' er een die stikt . Van Heerden heeft daarmee een metafoor van
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Zuid-Afrika gegeven en tevens een bestaand genre gedeconstrueerd, namelijk
de blank-nationalistisch getinte `plaasroman' die ooit meehielp om de fundamenten van de apartheid to leggen .
Belgisch-Kongo is in de romans van
Jef Geeraerts de plaats waar mensen
(blank en zwart) hun vitale driften kunnen uitleven in absolute overgave aan
eros en thanatos . Ton Anbeek ontzenuwt de kwalificatie dat Geeraerts
een racist zou zijn . Anbeek noemt hem
een romanticus en vergelijkt zijn werk
met Walschaps roman Oproer in Kongo,
waaruit een verlichtingsideologie spreekt
die de westerse beschaving vooropstelt
en tegelijkertijd relativeert .
Helaas is er vanuit NederlandsIndie/Indonesia maar weinig teruggeschreven aan de cultuur van patria . Een
van de schaarse voorbeelden is de roman Buiten het gareel van Soewarsih
Djojopoespito uit 1940, handelend
over her irreguliere en door her gouvernement tegengewerkte nationalistische
onderwijs in de jaren dertig . Door de
tijdsomstandigheden is her boek nooit
tot zijn recht gekomen, noch in Nederland, noch in Indonesia . De schrijfster
was een kennis van Du Perron, wiens
Land van herkomst weliswaar geen deconstruerende postkoloniale literatuur
is, maar wel degelijk de Nederlandse en
de Javaanse cultuur met elkaar confronteert . Peter van Zonneveld laat dat zien
en maakt een korte vergelijking met
Couperus' Stille kracht. Hij voert de terughoudende Nederlandse taalpolitiek
in Indie aan als een factor die de zwakke retourstem kan verklaren .
Natuurlijk is koloniale problematiek
tevens genderproblematiek . Inheemse
vrouwen die de bijzit worden van blanke mannen zijn in zekere zin gekoloniseerden in her kwadraat. In her koloniale en postkoloniale discours is her een
uitzondering als zij een eigen stem hebben . Toch komt dat voor. Gerard

Termorshuizen onderzocht de rot van
mondige 'nyai's' bij PA. Daum en P.A .
Toer en voegde interessant fotomateriaal aan zijn bijdrage toe .
Van terminologisch belang is her artikel 'Indische literatuur' van H .M .J .
Maier. Reagerend op eerdere begripsomschrijvingen pleit Maier voor verruiming van her concept 'Indische
letterkunde' . Beperkende en ghettovormende criteria moeten worden verlaten . Bij 'Indische literatuur' kunen alle
teksten horen waarin Indie 'meezingt',
al was her maar vanuit de coulissen, inclusief vertalingen uit her Indonesisch .
Zo zou men de vernauwde Europese
blik verruilen voor een polyperspectivisch discours, van daar naar hier en
overal, en weer terug.
Semaian 15 kost f30,- en is to bestellen bij de uitgevende vakgroep, postbus
9515, 2300 RA Leiden . ISBN 9073084-16-4 .
Arie Jan Gelderblom
Dans der muzen . De relatie tussen de
kunsten gethematiseerd. Onder red . van

Anneke G . Fleurkens, Luc G . Korpel
en Kees Meerhoff. Hilversum : Verloren, 1995 . ISBN 90-6550-523-7 .
f 39,50 .

Her Huizinga Instituut biedt als onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis
onder meer een kader aan interdisciplinair onderzoek op her gebied van opvattingen en vormen in literatuur en
kunsten . In 1994 werd onder auspicien
van her Huizinga Instituut een congres
georganiseerd waarbij de visie op de relatie tussen de kunsten van de vijftiende
tot en met de twintigste eeuw centraal
stond. Drijvende kracht achter her congres was prof dr Marijke Spies. Een
aantal bijdragen is bewerkt tot artikel
en gebundeld onder de titel Dans der
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muzen. Deze bundel werd op 2 november 1995 gepresenteerd .
Her thema van her congres levert in
zekere zin een 'Droste-effect' op : interdisciplinaire reflectie in her verleden als
onderwerp van hedendaags interdisciplinair onderzoek . Hetzelfde geldt voor
de opzet van de bundel . Wie naar een
Drosteblikje kijkt, moet vaststellen dat
de ene verpleegster weliswaar 'verder
weg' staat dan de andere, maar ook dat
ze onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn . Net zo min kan men de bijdragen
in Dans der muzen geIsoleerd van elkaar
beschouwen . In de inleiding wordt gepleit voor meet aandacht voor de continuTteit in de geschiedenis dan voor de
breukvlakken . Op die manier worden
dankzij interdisciplinair onderzoek niet
alleen verbanden blootgelegd tussen
verschijnselen uit verschillende specialismen, maar ook uit verschillende periodes en nationaliteiten . Dit blijkt ook
uit een nadere blik op de inhoud van de
verschillende bijdragen .
Her eerste artikel is geschreven door
Jelle Koopmans en handelt over middeleeuwse poezie in de volkstaal in
Frankrijk . Deze poezie werd wel `musique naturelle' genoemd . Koopmans behandelt de verhouding tussen deze 'natuurlijke muziek' en her concept `musica' . Her volgende artikel waarin poezie
en muziek een rol spelen, is van de
hand van Johan Koppenol . Hij besteedt
aandacht aan de verstechniek van de
zestiende-eeuwse rederijker Jan van
Hour. Voortschrijdend door de bundel
en door de tijd komt men bij de bijdrage van Els Strategier over dichtkunst en
muziek in de achttiende eeuw . Ook de
laatste drie bijdragen, van Sabine van
Wesemael, G .J . van Bork en George
Vis, behandelen de relatie tussen literatuur en muziek, respectievelijk aan de
hand van werk van Proust, Der Mouw
en Vestdijk .
In andere bijdragen staat de relatie

tussen schilderkunst en literatuur centraal . Zo laat R. Zwijnenberg zien hoe
Leonardo da Vinci een pleidooi voor de
suprematie van de schilderkunst voert .
De relatie tussen woord en beeld komt
aan bod in her artikel van A . Wesseling
over emblematiek . Hessel Miedema
schrijft over Karel van Manders opvatting van de leus `ut pictura poesis' . Een
blik over de grenzen wordt geworpen in
de bijdrage van Harm den Boer over
her zusterschap van schilderkunst en literatuur in her Spanje van de zeventiende eeuw. Jan Konst gaat in op de tragedie als historiestuk . In de bijdrage van
Michiel Franken kan men lezen hoe er
in de zeventiende eeuw gedacht werd
over her probleem van tijd in de schilderkunst. Luc Korpel verbreedt her terrein van de zusterkunsten door de schildermetafoor in de vertaalreflectie tussen 1770 en 1820 to onderzoeken .
Marijke Jonker behandelt aan de hand
van controverses in de Franse kunstkritiek in her begin van de negentiende
eeuw de overgang van de mimetische
naar de idealistische expressietheorie in
de schilderkunst . Overigens komt de
schilderkunst ook aan bod in her eerder
genoemde artikel van S . van Wesemael
over Proust .
In de overige twee artikelen speelt
rhetorica een rol . Caroline van Eck bestudeert de rol van de rhetorica in de architectuurtheorie van de renaissance en
Jeroen Jansen gaat in op her verband
tussen rhetorica en moraalfilosofie.
Ook zonder de bezwering in de inleiding, die erop neer komt dat specialisten van verschillende perioden en disciplines lets van elkaar kunnen leren,
nodigt de bundel uit tot her lezen van
alle stukken . Al zijn de bijdragen miniatuurtjes op zich, her zou zonde zijn
om her mozaiek dat ze vormen to veronachtzamen . Uit het handige register
blijkt eveneens de coherentie van her
boek, doordat sommige namen op di-

295

KORTAF

verse plaatsen terugkeren, niet in de
laatste plaats die van de klassieken .
Tenslotte lijkt mij in dit interdisciplinaire kader een compliment aan de ontwerper van her omslag (Quadraat/Josee
Langen, Arnhem) op zijn plaats : het
boek prikkelt niet alleen de geest, maar
streelt ook nog eens her oog .
Nelleke Moser
Lisa Kuitert, Het ene boek in vele delen .
De uitgave van literaire series in
Nederland 1850-1900. [ . .]. Waaraan
toegevoegd een lijst van literaire series die
in de jaren 1850-1900 in Nederland zijn
uitgegeven . Amsterdam [De Buitenkant] 1993 . 286 p. Ill . ISBN 90 70386
60 7 . (Ook verschenen als dissertatie
UvA .) f 55 .-

"De uitgevers hadden een breed publiek voor ogen, maar wie hebben er nu
werkelijk serieboeken gelezen? Die
vraag valt, het is al eerder opgemerkt,
uiterst moeilijk to beantwoorden ." De
vraag wie series kochten is gemakkelijker to beantwoorden : "De series werden
over her algemeen door uitgevers aan
boekverkopers verkocht ." Her zijn twee
constateringen waartoe Lisa Kuitert
komt aan het slot van haar proefschrift
Het ene boek in vele delen, De uitgave
van literaire series in Nederland 18501900. (Amsterdam, 1993) .
Her zijn twee magere en weinig opzienbarende conclusies die zij aan her
eind van het breed opgezette onderzoek
naar her fenomeen 'literaire series' in de
tweede helft van de negentiende eeuw
trekt . Vooral omdat Kuitert er zo voortreffelijk in is geslaagd op heldere wijze
her concept van de literaire serie duidelijk to maken . De aanloop en de afwerking van het feitelijke onderzoek verdienen, gezien beide conclusies, niet de
prijs voor diepgaand wetenschappelijk

onderzoek . Ruim en breed en vooral
ver willen gaan, is op zichzelf to prijzen,
maar dan loop je het gevaar to blijven
steken in wat voor de hand liggende
uitspraken . Kuitert werkt daarbij veel
met indrukken, mogelijkheden en `wellicht' en 'soms' . Dar is haar goed recht,
want er moet nog veel onderzoek gedaan worden op de verschillende terreinen die zij bewandelt. Maar dat uitgevers boeken, en dus ook literaire series,
aan boekverkopers verkochten was ook
al bekend voordat Kuitert haar boek
publiceerde .
Centraal in haar studie staat onderzoek naar zowel de uitgever als her leespubliek, en dat is een immens terrein .
De historische aanloop die Kuitert
neemt om in de negentiende eeuw to
belanden is een merkwaardige hinkstap-sprong figuur geworden . Ze zwerft
van het Venetie anno 1600 naar
Elzevier in de zeventiende eeuw, via
buitenland naar binnenland, van de
Oprechter Haarlemsche Courant tussen
1720 en 1730 naar een door studenten
gemaakte inventarisatie van populair
proza tussen 1780 en 1830 . En met
welk doel? Vast to stellen dat er ook
voor de door haar onderzochte periode
boeken in klein formaat geproduceerd
werden . Her zij zo, maar de betekenis
daarvan en de implicaties ervan voor de
boekhandel en boekverspreiding in
deze eeuwen, vereisen een even indringend onderzoek als Kuitert voor de
tweede helft van de negentiende eeuw
heeft verricht. Nu presenteert zij toevalligheden, zonder enige werkelijke relatie tot de periode 1850-1900 . Niemand
maakt mij wijs, dat Jan Leendertz & Co
to Amsterdam bij de uitgave van zijn
Guldensbibliotheek in 1890 aan Aldus
Manutius in Venetie in 1600 dacht .
Deze eclectische benadering van her
historische materiaal beproeft Kuitert
ook voor de periode 1850-1900 en dit
gedeelte is her piece de resistance van
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haar boek geworden . Zodra Kuitert
zich bezighoudt met her fenomeen 'series' in de periode 1850-1900 is zij op
haar best . Diverse reeksen, uitgevers en
de doelgroep 1850-1900 passeren in
hoofdstuk 2 de revue . Ze analyseert ze
op verschillende punten en vergelijkt
contemporaine en niet-contemporaine
literatuur en maakt daarbij excursies
naar formaten, prijzen, oplagecijfers en
auteurs . Haar feitelijke onderzoek begint pas bij `De negentiende-eeuwse literaire serie' (p . 48) . Ze weet leesbaar to
schrijven en ze heeft er een boeiend verslag van gemaakt . Behalve boeiend en
leesbaar, is het boek op sommige punten ook pretentieus. Vooral in methodisch oogpunt lijkt Kuitert een nieuwe
weg in her boekhistorisch onderzoek in
to slaan en deze nieuwe manier wordt
als erg revolutionair en nieuw gepresenteerd . Dat laatste is to zwaar aangezet en
her 'nieuwe' van haar benadering is
maar erg betrekkelijk. Je hoeft de inleidende studies in bijv. Kopij en druk in
de Nederlanden van De la Fontaine
Verwey maar to lezen, of je hoort de
daar bepleite benadering van de bestudering van het boek en her boekbedrijf
resoneren in de inleiding van dit proefschrift . Langzamerhand kunnen we
toch constateren, dat de Nederlanders
Hellinga en De la Fontaine Verwey hun
tijd ver vooruit waren . Nieuwe benaderingen die we toeschrijven aan buitenlanders als Raabe, Darnton, Chartier of
Tanselle zijn allang in her begin van de
jaren '60 in eigen land door beide
Nederlanders genoemd . De la Fontaine
Verwey formuleerde al heel vroeg ook
de voorwaarden die aan een brede aanpak verbonden zijn : mijnschachtenwerk, bronnenonderzoek .
Volgens Kuitert is de tijd daar om
verder dan de horizon to kijken . Voorzichtig, maar ook vastberaden . We krijgen daarmee een tijdsbeeld, geen chronologische jaar-na-jaar ontwikkeling

van de literaire serie voorgeschoteld .
Hier botsen wetenschappelijkheid en
leesbaarheid, want een antwoord op de
vraag hoe her fenomeen 'serie' zich nu
precies in de ti d heeft ontwikkeld blijft
uit . Kuitert combineert gegevens uit
verschillende decennia . Ze springt met
haar citaten van 1859 naar 1880 en terug naar 1860 en vervolgens weer naar
1896 . Her feit dat de in bijlage 1 opgenomen literaire series alfabetisch in
plaats van chronologisch zijn geordend,
laat ook zien dat temporele benadering
geen uitgangspunt is geweest . Toch zou
daarmee de ontwikkeling van her fenomeen 'serie' veel beret uit de verf zijn
gekomen .
Kuitert neemt behalve uitgevers ook
her leespubliek als uitgangspunt van
haar onderzoek . Ook dat is een immens
terrein. Ze blijkt daarmee echter alleen
her getntendeerde leespubliek to bedoelen, dus her publiek waarop de uitgevers mikten met hun serie-uitgaven .
Haar studie is dus een boek over uitgevers geworden : hun plannen, hun motieven, hun doelgroepen en hun verwachtingen . Her concrete leespubliek
en de wijze waarop series daarbinnen
hebben gefunctioneerd blijven vrijwel
buiten beschouwing . Hoewel Kuitert
dappere pogingen doet ook deze kant
van her verhaal to vertellen, lukt er geen
een . Ze ondergraaft er in feite de conclusies uit haar uitgevers-leespubliek
onderzoek maar mee . Een enkel schoolwerkplan, met een paar deeltjes van een
serie worden genoemd, zij raadpleegt
een stuk of vijf veilingcatalogi waarin
geen serie is to vinden, kortom, hoe her
concrete publiek met series omging
blijft onzichtbaar.
De opmerking, dat series niet in veilingcatalogi van prive-personen zijn to
vinden, omdat ze niet als zodanig zijn
opgenomen, lijkt al haar werk op losse
schroeven to zetten . Immers, als ze niet
als serie zijn opgenomen, functioneer-
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den ze dan wel als serie? Daarbij speelt serie-literatuur, dan is pas aantoonbaar
ook nog het (onoplosbare) probleem bewezen dat series functioneerden, zowelke mentale opvatting de negentien- als Kuitert dat vanuit de uitgeversprakde-eeuwse kopers en lezers precies had- tijk schetst. Her felt dat van sommige
den van een reeks . Kuitert hanteert titels in een serie aanzienlijk veel meer
daarbij formele, bibliotheek-technische exemplaren werden verkocht dan van
en twintigste-eeuwse definities, waar- andere titels, wijst er eveneens op dat de
aan ook in onze tijd de concrete koper- praktijk zich weinig tot niets aantrok
lezer zich weinig gelegen laat liggen . van de theorie : je had ook binnen een
Vooral `series' met steeds dezelfde serie populaire titels en titels die voor
hoofdpersoon (James Bond, Angelique, geen meter liepen . En dat is niet lets dat
Biggles) hebben geen overkoepelende typisch is voor series .
titel en voldoen daarmee niet aan de
Elders heb ik mijn bezwaren uiteenformele criteria die Kuitert hanteert bij
gezet tegen her gebruik van de versluieher afbakenen van het corpus . Ze wor- rende term 'gemiddelde' oplage . Ook
den in de praktijk van alledag wel als Kuitert hanteert deze term en daarmee
`serie' ervaren .
wordt een beeld gecreeerd dat Been inHaar onderzoek naar de reele histori- zicht geeft in de werkelijke verhoudinsche koper en lezer heeft dan ook niet gen binnen een reeks .
veel om het lijf. Daar had war meet de
De studie van Kuitert roept veel vranadruk op gelegd mogen worden door gen op, meer dan ze zelf heeft beantbijv. voor een of twee series de klanten- woord . En dat moet vooral als een comboeken van Van Benthem ter hand to pliment worden opgevat . Een complinemen . Immers daarin valt na to gaan of ment is ook op zijn plaats voor de
en zo ja, hoe haar reconstructie van de uitvoering van haar boek. Her fraai, in
seriekenmerken in de praktijk werkte .
paars linnen gebonden proefschrift,
Hoe de series feitelijk functioneer- wordt aan her oog onttrokken door het
den beschrijft zij in haar studie hoofd- omslag van grauw pakpapier, dat zo
zakelijk vanuit de optiek van de uitge- kenmerkend is voor de uitgeversprakver. Ook maakt zij gebruik van opmer- tijk in de tweede helft van de negenkingen van recensenten . Zij geven tiende eeuw.
echter precies dezelfde motieven en argumenten die ook in de periode 1800B .P
.M. Dongelmans
1850 voor her goedkope boek werden
gegeven . Voor elke stand zijn eigen almanak, voor elke stand zijn eigen uit- Ernst van Alphen, De toekomst der hervoering . Hoe de serie - en dat zou de innering. Essays over moderne Nedertoegevoegde waarde zijn die Kuitert be- landse literatuur. Amsterdam [Van
schrijft - anders functioneerde, blijft Gennep] 1993 . 240 p. ISBN 90 6012
onderbelicht . Verkochten werken in se- 967 9 . f 39,50 .
ries inderdaad beter dan los verschenen
titels? Een passende keuze, gemaakt In De toekomst der herinnering heeft
door de uitgever uit her gestaag groei- Ernst van Alphen een aantal `Essays over
ende aanbod, zou een aantrekkelijk moderne Nederlandse literatuur', zoals
seriekenmerk zijn voor de potentiele de ondertitel luidt, bijeengebracht . Drie
koper. Dar is uitgevers-reclame . Als van de elf opstellen zijn gewijd aan her
titels die niet in een serie zitten aanmer- werk van Brakman, waarover Van
kelijk minder werden verkocht dan Alphen in 1988 zijn dissertatie publi-
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ceerde. De overige essays handelen over
de dierenverhalen van Koolhaas, de roman Mystiek lichaam van Kellendonk,
de poezie van Boutens, twee romans van
Helman, her werk van Armando, een
verhaal van Maria Dermoiu, her fotografische en literaire werk van Hermans,
en Gorters Mei.
De titel van de bundel is gelijk aan
die van her openingsessay over de functie van de herinnering bij Proust en
Brakman . In een vijftiental regels, toegevoegd aan het slotessay, betrekt Van
Alphen deze titel op de neerlandistiek,
die gefixeerd zou zijn op `de herinnering aan een literair verleden', zonder
dit verleden door alternatieve leeswijzen een toekomst to bieden (p. 221) .
Dezelfde kritiek weerklinkt in de 'Inleiding', die hij aan zijn essays vooraf
laat gaan . Zonder enige adstructie karakteriseert Van Alphen de neerlandistiek aldus: `Voor oudere literatuur
wordt de context vooral cultuurhistorisch ingevuld, terwijl voor moderne literatuur de context vooral uit de auteur,
of her tijdschrift waarin hij/zij publiceerde bestaat' (p . 7) . Dit is een vervalsing van de stand van zaken in de studie
van de moderne Nederlandse literatuur,
om mij to beperken tot her onderwerp
van Van Alphens bundel . Er zijn verhandelingen over de poetica van Nijhoff, over de receptie van de Vijftigers,
over tekstuele strategieen in her werk
van Hermans en over intertextualiteit
in her oeuvre van Claus . En dan geef ik
een zeer onvolledig overzicht .
In werkelijkheid zullen slechts weinig neerlandici steigeren van her beginsel dat Van Alphen in her kielzog van
Culler formuleert : 'Er zijn altijd meerdere kaders mogelijk waarbinnen literatuur betekenis krijgt en geen enkel kader kan gelegitimeerd worden door een
zogenaamde natuurlijkheid of noodzakelijkheid ervan' (p . 14) . Het wekt dan
ook een komische indruk dat hij zich-

zelf enkele keren aankondigt als de onderzoeker bij wie het allemaal begint .
Her oeuvre van Koolhaas zou nog nauwelijks 'serieuze aandacht en analyse'
waardig gekeurd zijn (p. 34) . . . maar
toen kwam Van Alphen, wiens beschouwing over Boutens ook al 'een
principiele koersverandering' zou inhouden (p . 56) .
In de praktijk blijft van deze pretenties niet veel over . De legitimering van
de gekozen kaders is zwak, mede doordat Van Alphen dit begrip onvoldoende
specificeert . Her gevolg is een zekere
willekeur. Waarom is het kader van her
artikel over Hermans bijv. d e confrontatie van literatuur met andere media
(p . 16) en niet de literatuurgeschiedenis, gelet op de centrale vraag naar her
surrealistische respectievelijk postmodernistische gehalte van zijn werk?
Na aftrek van alle kouwe drukte resteert een verzameling middelmatige essays. Interessant zijn de opstellen over
her werk van Armando, al moffelt Van
Alphen diens esthetiek van het geweld
enigszins weg, en over Een weekend in
Oostende van Brakman, al deel ik Van
Alphens conclusie niet . De verteltechnische capriolen in deze roman kenschetst hij als een doorbreking van het
verteltechnisch realisme : eigenlijk zijn
alle verhalen en fantasieen afkomstig
van de hoofdfiguur, hoewel de organisatie van de focalisatie zich daartegen
verzet . Waarom deze eenheidscheppende rol niet toebedeeld aan de overkoepelende vertelinstantie? Her zwaartepunt komt dan to liggen bij her vertellen als een manier om de wereld
samenhang to verlenen en in stand to
houden, een niet ongebruikelijke gedachte in her werk van Brakman .
De essays van Van Alphen kennen
een aantal hinderlijke tekortkomingen .
De redeneertrant is hier en daar onhelder. Zo kan de vergelijking van een roman van Helman met de herschreven
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versie daarvan nooit leiden tot een antwoord op de vraag : `in hoeverre is een
ideologiekritische leeswijze gerechtvaardigd bij een historische roman uit een
andere tijd dan de onze?' (p . 71) Her
antwoord ligt niet in de tekst, maar berust op een beslissing van de onderzoeker.
Elders sticht hij verwarring door her
woord 'waar' in twee betekenissen to gebruiken . Aanvankelijk verwijst her naar
een feitelijke toedracht in de werkelijkheid, later naar een diepere waarheid
(p. 131) .
Ook in zijn terminologie is Van
Alphen niet steeds consistent. Her narratologische onderscheid tussen 'geschiedenis' en 'verhaal', aangehouden in
het opstel over Een weekend in Oostende, wordt ondergraven, als hij de overeenkomsten tussen her werk van Bacon
en Brakman aldus samenvat: 'Er wordt
verteld, maar dat vertellen resulteert
niet in een verhaal' (p. 185-186) . Er is
per definitie een verhaal, zou ik zeggen,
maar wellicht geen geschiedenis . Van
Alphen maakt her er niet beret op door
enkele regels verder to reppen van de
'afbeelding van een verhaal' (p. 186) .
Meer dan eens betoont Van Alphen
zich slecht geinformeerd, hetgeen niet
verwonderlijk is, gezien her karikaturale beeld dat hij in zijn 'Inleiding' schetst
van de neerlandistiek. Over her werk
van Hermans beweert hij bijvoorbeeld :
'Zijn poetica wordt steeds maar weer
gereduceerd tot de onoverbrugbare
kloof tussen taal en werkelijkheid'
(p . 176) . De studie die Glaudemans
schreef over Hermans' literatuuropvat-

selachtige wereld . Dit zou zelfs her geval zijn in her verhaal `Lotti Fuehrscheim' uit Paranoia, door Van Alphen
consequent gespeld als `Lotti Fuerscheim' (p. 160,161 en 177) . Hoe men
ook over dit moeilijke verhaal denkt er is langzamerhand vrij veel over geschreven -, dit zal niemand voor zijn
rekening durven nemen . De taal van
Hermans is niet doorzichtig, maar
vormt en vervormt de wereld waarop zij
uitzicht biedt . Vrijwel steeds zijn daarbij ambiguIteiten in her spel . Ik geef
een war minder bekend voorbeeld . In
de `Preambule' van Paranoia, een poeticaal prozastuk dat Van Alphen ten onrechte negeert, krijgt her woord 'behang' behalve de gangbare betekenis
ook de inhoud 'papier dat met de rug
tegen de muur staat' .
Een aantal malen trekt Van Alphen
ten strijde tegen lelijke dingen als racisme en discriminatie. De dan ten toon
gespreide braafheid irriteert, maar kwalijker zijn de tendentieuze interpretaties
waaraan hij zich to buiten gaat . Her essay over Helman bevat daarvan krasse
staaltjes, zoals Mattes intussen in De
nieuwe taalgids van September 1994
heeft laten zien .
Tenslotte moet mij van her hart dat
de stijl van Van Alphen weinig animerend is. (De spelfouten op p . 109 :
`onderscheide fantasieen' en p. 196 : 'gebeurt is', en her neologisme `onontkomelijk' (p . 213) zal ik als onvolkomenheden van de boekproduktie opvatten .)
Hij schrijft zwoegerig proza, waarvan
de volgende zin een voorbeeld is : 'Ook
her verschil waar een misvorming her
tingen, De mythe van het tweede hoofd resultaat van is, kan differentieel tot be(1990), kan op deze wijze echter niet wustzijn van her eigene voeren' (p . 36) .
worden afgedaan.
Als ik de balans opmaak, vrees ik
Ook her argument dat Van Alphen voor Van Alphen dat in de toekomst
gebruikt om Herman als surrealist to slechts weinigen zich zijn essays zullen
etiketteren, getuigt van een gebrekkige herinneren .
kennis : de taal van Hermans biedt op
.H. Raat
G.F
transparante wijze uitzicht op een raad-
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departementen), dat daar nog we1
vondsten to doen zijn. De samenstellers
geven zelf aan to verwachten dat er zich
gesteld door R. Lindeman, Y. Scherf en nog veel manuscripten in persoonlijk
R.M. Dekker. Rotterdam 1993 (te be- bezit bevinden . 'Veel daarvan dreigt
stellen door overmaking van f 32,50 op verloren to gaan . Hopelijk worden de
postrekening 612467 van Stichting bezitters zich bewust van her belang van
Egodocument Haarlem onder vermel- dit culturele erfgoed' (p . 9) . Dit zal
ding van `lijst') .
vooral gelden voor recente egodocumenten. Men gooit nu eenmaal eerder
De belangstelling voor bet egodocu- een naoorlogs schriftje van opa weg,
ment is nog steeds groeiende. Wat wei- dan een achttiende-eeuws manuscript
nigen zich bewust zijn, is dat er nog een van een voorvader dat al twee eeuwen
schat aan onuitgegeven egodocumen- in de familie is .
ten in de Nederlandse archieven berust .
De samenstellers van de lijst moesEen boekje dat mogelijk aan de aan- ten heel wat beslissingen nemen voor ze
dacht van Neerlandici ontsnapt kan tot publikatie over konden gaan . In de
zijn, stamt uit de kringen van historici . eerste plaats: war is een egodocument Het is mogelijk een systematisch over- 'het woord egodocument ontleent zijn
zicht to krijgen van ongepubliceerde en aantrekkingskracht niet in de laatste
gepubliceerde egodocumenten tot on- plaats aan zijn vaagheid' (p . 10) . Een
geveer 1814, door raadpleging van de echte definitie geven ze niet, maar in
lijst Egodocumenten. Samen met de na- elk geval werden reisverslagen, scheepstionale brievencatalogus, de CEN, is zo journalen, notulen, kronieken en brieeen beeld to krijgen van war er aan ven niet opgenomen om diverse redeprivedocumenten overgeleverd is . De nen die niet alle to maken hebben met
CEN is niet compleet omdat diverse de terminologische kwestie . Wat wel
collecties daarbuiten vallen en omdat verwerkt is zijn dagboeken, autobiogralang niet alle verzamelingen in de wel fieen en memoires .
aangesloten instellingen ontsloten zijn .
Ook bij de bibliografische beschrijIn hoeverre is de lijst van Rudolf ving van de bronnen zijn er knopen
Dekker c .s . wel compleet? Alle open- doorgehakt. De materiele gegevens zijn
bare archiefbewaarplaatsen, inclusief beperkt. Per bron kan men een veermusea en bibliotheken in Nederland tiental annotaties aantreffen . Behalve
werden doorzocht . Ook via her Cen- de naam van de auteur en zijn of haar
traal Register van Particuliere Archie- data vindt men ook gegevens over
ven zijn aanvullingen gemaakt . Binnen woonplaats, beroep, huwelijk en afde archiefbewaarplaatsen zochten de komst . Van het manuscript wordt de
samenstellers naar egodocumenten in vindplaats opgegeven, de omvang en
aparte familiecollecties e .d. De werk- het formaat en de titel of eerste regel .
wijze lijkt garant to staan voor een zo Wanneer het in een andere taal dan het
compleet mogelijk overzicht, maar her Nederlands is geschreven, wordt dit
is natuurlijk voorspelbaar dat sommige ook vermeld . De samenstellers hebben
egodocumenten niet ontdekt zijn, bij ook een poging tot verdere genre-indevoorbeeld door onlogische beschrij- ling gedaan, waarbij ze onderscheid
vingswijzen in archieven . Ook zijn maken tussen dagboek, autobiografie,
sommige collecties zo slecht geordend memoires, aantekeningen en familie(bijvoorbeeld archieven van Nuts- boekjes. Soms is het werk met een beEgodocumenten van Noord-Nederlanders
van de zestiende tot begin negentiende
eeuw. Een chronologische lijst. Samen-
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paalde bedoeling geschreven, en ook
die wordt vermeld . De periode die bet
document bestrijkt is een volgend gegeven. In een bibliografie worden de
eventuele tekstuitgaven en secundaire
literatuur vermeld . Een summiere beschrijving van de inhoud, vaak slechts
in twee zinnen, vormt de essentie van
de lijst.
Zelden zal een bibliografische lijst de
fantasie meer op gang brengen dan
deze. De handen van de editeur gaan
jeuken bij de memoires van vroedvrouwen, beschrijvingen van terechtstellingen, vrijages, gevangenschappen, muizenplagen, prostitueebezoek en ooggetuigenverslagen van rampen . Her nut
van de lijst heeft zichzelf al bewezen
door de reeks edities van egodocumenten die gestart is onder redactie van onder andere Rudolf Dekker . Deze is al
gestart toen de lijst nog gepubliceerd
moest worden . De eerste tekstuitgave
betrof De Bredasche heldinne, een verslag van her leven van Maria van Antwerpen, die in travestie als soldaat
dienst genomen had en zelfs een huwelijk sloot . Tweemaal kwam ze in de
gevangenis terecht. De Reeks Egodocumenten verschijnt bij Uitgeverij Verloren in Hilversum . De lijst Egodocumenten, waarvoor her onderzoek gefinancierd werd door de Erasmus Universiteit en NWO, kan besteld worden via
de Stichting Egodocument (zie hierboven) .
Marita Mathijsen
Harald Hendrix, Traiano Boccalini fra
erudizione e polemica; ricerche sulla fortuna e bibliografica critica. Leo S .
Olschki, s .l . 1995 . Il pensiero politico
22 . Prijs : It .L .85 .000 .
In 1993 is Harald Hendrix op de
Nederlandstalige versie van dit boek

gepromoveerd aan de Universiteit van
Amsterdam . Nu is er dan in Italie een
echte uitgave van gemaakt. Het boek
verdient echter ook in Nederland aandacht . De hoofdpersoon Traiano
Boccalini (1556-1613) is door heel
Europa bekend geworden door zijn
Raguagli di Parnaso, oftewel Kundschappen van Parnas volgens een zeventiende-eeuwse Nederlandse vertaling,
en zijn Pietra del paragon politico, politieke toetssteen, verschenen tussen
1612 en 1614 . Het gaat om bij elkaar
230 allegorische vertellingen waarbij
aan het hof van Apollo - in een tijdloze
ambiance dus - gediscussieerd wordt
over allerlei onderwerpen van politieke,
wetenschappelijke en literaire aard . De
gekozen opzet maakte bet mogelijk
problemen die het toenmalige Europa
interesseerden, op een schertsende manier aan de orde to stellen . In de politiek ging bet dan bijvoorbeeld over
Machiavelli en de problematiek van de
amorele staat, war betreft de literatuur
over de mogelijkheid van een normatieve poetica.
Twee figuren op p. 18-19 laten in
een oogopslag belangrijke gegevens
zien. Uit de eerste blijkt dat er tot ongeveer 1680 veel uitgaven zijn van Boccalini's werk en dat de produktie na een
uitloop tot ongeveer 1780 is stilgevallen . De tweede tabel toont dat Nederland na Italie bet land is geweest waar
Boccalini de meeste aandacht heeft getrokken . Maar ook in Engeland, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Zwitserland
is hij gelezen . Als zo vaak was Nederland een belangrijke doorvoerhaven . In
Amsterdam verschenen vanaf 1640
Latijnse, Italiaanse en Duitse vertalingen . Tussen 1669 en 1673 verschenen
Nederlandse vertalingen : de Politiike
toet-steen door Lambert van den Bosch
en de Kundschappen van Parnas van
Nicolaas Jarichides Wieringa . Daarvoor
had in Nederland onder meer Hooft
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zich al met hem bezig gehouden. Hij
heeft in de jaren 1629-1630 dertien van
de Ragguagli vertaald ; ze zijn pas na
zijn dood uitgegeven . Commentaar
erop leverde Hooft soms in zijn briefwisseling met zijn zwager Joost Baeck .
Daar blijkt bijvoorbeeld dat hij genoegen beleefde aan her verhaal van de
windverkoper - zo verkoopt ook een
worst wind wanneer hij zijn onderdanen
adeldom of andere onderscheidingen
verleent (p . 148) .
Overigens had mevrouw C.L .
Thijssen-Schoute in haar dissertatie
over Wieringa (Assen 1939) al een uitgebreid overzicht over de receptie van
Boccalini in de Nederlanden gegeven
(p . 28-103) waar Hendrix uiteraard
dankbaar gebruik van heeft gemaakt .
Her belang van zijn werk ligt vooral in
de diachronisch-comparatistische opzet
en her rijke materiaal dat hij heeft bijeengebracht in het tweede deel van zijn
boek, een complete bibliografie van de
uitgaven, vertalingen, imitaties van
Boccalini's werk, de 'Giudizi' erover
tussen 1612 en 1762 (het jaar dat de
eerste uitvoerige biografie van hem verscheen) en de `Critics moderna' van
1763-1995 . Bovendien geeft een appendix ook nog een Antologia dei giudizi critici' en daarin figureren - ik beperk me tot een Nederlandse context Hooft (p .279), uitgever Hero Galama
(p . 286v), de Tacitus-editeur Theodorus Ryck (288) en Pierre Bayle (289) .
In de 'Introduzione' verantwoordt
Hendrix zijn werkwijze . Een historiografische aanpak als deze gunt de lezer
een blik op de interessesfeer van het
17de-eeuwse publiek dat zo van Boccalini genoot, maar roept uiteraard ook
de vraag op naar het verdwijnen van de
belangstelling . Bovendien wordt de blik
van de Boccalini-interpreet ook gescherpt door de confrontatie met de
verschillende interpretatie-ontwerpen
in de loop van de tijd die wellicht, zo

veronderstelt Hendrix hoopvol, sours
de mogelijkheid biedt `a determinare
un significato assoluto' (8). Maar behalve de lezers en de teksten wil hij ook her
beeld ('immagine') van Boccalini bij
zijn onderzoek betrekken . Een lezer
reageert vaak met blanco op een tekst
maar wordt al gestuurd door een bestaande visie op de auteur . Vanuit dat
perspectief wijdt Hendrix ook aandacht
aan de vele verhalen die in omloop waren over de dood van de auteur die hem
eigenlijk pas als schrijver een 'gezicht'
gal De oudste bronnen wijzen op
koorts en ziekte, maar al snel wordt de
onverwachtheid van het sterfgeval aanleiding tot speculaties . Het gerucht van
een moordpartij, via een messteek of
vergif, heeft zich al snel internationaal
verbreid en daaraan werden dan weer
allerlei politieke en morele overwegingen vastgekoppeld . Op deze wijze beschouwd krijgt dergelijke schijnbaar
onbelangrijke anecdotische stof ook
weer een beeldvormende lading. De
vraag naar de beeldvorming brengt
Hendrix er ook toe de vaak gelegde relatie tussen Machiavelli en Boccalini
nader to beschouwen .
Het boek is een belangrijke bijdrage
aan de Europese cultuurgeschiedenis en
daarbinnen ook aan die van Nederland .
M .A. Schenkeveld- van der Dussen
Gisbertus Voetius, De praktijk der godzaligheid.
(TA ASKETIKA sive
Exercitia Pietatis -1664) . Tekstuitgave
met inleiding, vertaling en commentaar
door Cornelis Adrianus de Niet.
Utrecht, Uitgeverij De Banier 1996 . 2
din. Diss . Universiteit Utrecht.
Met deze theologische dissertatie is een
belangrijke bron voor het 17de-eeuwse
geestelijke, culturele en maatschappelijke leven opengelegd . Deel I van de stu-
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die bevat een Inleiding Aspecten van
Voetius' praktische vroomheidsleer' en
een tekstuitgave van de eerste druk uit
1664 van de Exercitia Pietatis, deel II de
vertaling ervan in her Nederlands, met
een commentaar dat er vooral op gericht is de door Voetius gebruikte bronnen to traceren . Daarnaast bevat het
een 'Beknopte beredeneerde auteursindex', een opgave van bronnen en literatuur en indices op bijbelteksten, persoonsnamen en zaken .
De Niets vertaling is de eerste . Het
ontbreken van een eerdere mag even
verbazing wekken voor een zo fundamenteel werk, maar het is geheel in
overeenstemming met Voetius' eigen
wens . In zijn woord vooraf heeft hij een
vertaling in de landstalen met zoveel
woorden verboden . Hij achtte het werk
door stijl en opzet bij uitstek geschikt
voor het universitair onderwijs en dus
volstrekt niet voor ongeletterde mensen. Inderdaad verraadt de opzet de
school . Voetius behandelt zijn stof op
scholastieke wijze, zo mogelijk met
schema's waarmee een verschijnsel
steeds verder ingedeeld wordt . Misschien nog wel belangrijker is de tweede
reden die hij opgeeft voor zijn verbod :
hij heeft in her boek veel gebruik gemaakt van 'goede, middelmatige en onbetrouwbare' auteurs die men goed
moet kunnen onderscheiden- het probleem zit dan uiteraard in de derde categoric. Voetius moet daarmee het oog
gehad hebben op de overstelpende hoeveelheid katholieke auteurs die hij in
zijn werk een plaats heeft gegund, via
soms lange citaten . Dat zou de eenvoudige gelovige zeker in de war kunnen
brengen .
Het is niet onbekend dat de Nadere
Reformatie graag putte uit het werk van
de kerk van alle eeuwen maar toch is
her frappant to zien hoezeer de voorman van vroom-orthodox Nederland
vertrouwd was met de Rooms-Katho-

lieke devotionele literatuur van zijn eigen tijd en zeker ook die van de Middeleeuwen . Bij de Ruusbroec-receptie
mag Voetius niet overgeslagen worden,
om maar een voorbeeld to noemen .
Natuurlijk staat hij niet kritiekloos tegen zijn bronnen en de `Roomsen' krijgen de nodige schimpscheuten toebedeeld, maar dat neemt niet weg dat
Voetius in een lange traditie van Westeuropese vroomheid staat . Hij had de
door hem aangehaalde werken ook grotendeels in zijn eigen boekenkast . Ook
Voetius de bibliofiel komt tot leven in
dit werk . Met enige trots meldt hij bijvoorbeeld in bezit to zijn van een protestants boekje Fons vitae uit 1534 dat
wel zeldzaam moet zijn omdat het op
oudere Indices van verboden boeken
ontbreekt.
Ook anderszins zijn Voetius' uitgebreide literatuurverwijzingen interessant. Zijn eigenlijke onderwerp is de
beoefening van de vroomheid, maar die
pietas heeft in principe betrekking op
alle facetten van totale mensenleven in
al zijn rangen en standen . Zo komen
gebed en meditatie aan de orde, maar
ook, in hoofdstuk 6, wenen en lachen .
Natuurlijk gaat her dan vooral om
vreugde en verdriet in religieuze zin,
maar terloops deelt Voetius toch heel
war mee over het gedachtengoed van
zijn tijd over deze onderwerpen in her
algemeen. Het laatste hoofdstuk is zelfs
weinig anders dan een beredeneerde literatuuropgave over mensen in hun
persoonlijk leven (vrouwen, kinderen,
ouderen, vaders en moeders, armen en
rijken, zieken - met een plaatsje voor
Huygens' Oogentroost - enzovoorts)
maar ook over mensen in hun sociale
status: koningen, hovelingen, edelen,
advocaten, artsen en soldaten, studenten, kooplieden (hierbij o .a . Coornhert
genoemd) en boeren enzovoorts . Overigens valt er voor letterkundigen meer to
halen dan de zojuist genoemde namen .
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In her kader van de vraag of men over
zonden mag lachen, wordt her verschijnsel satire besproken met onder
meet een korte bespreking van Marnix'
Biencorf waar weinig enthousiasme in
door klinkt, al keurt Voetius het werk
niet af. Het viel me op dat de naam van
Cats nergens genoemd werd, terwijl die
toch op her gebied van de praktische
vroomheid wel het een en ander to melden had . Vond Voetius hem met zijn
sexuele preoccupaties toch minder
geschikt? Erasmus wordt genoemd en
ook wel in bescherming genomen,
Lipsius wordt met instemming aangehaald, zij her met de waarschuwing erbij "al is die misschien een niet zo godsdienstig man" (p .453), John Donne
wordt tweemaal genoemd, zij her niet
in verband met zijn gedichten maar
met zijn meditaties .
Ook de klassieke auteurs weet
Voetius passend aan to halen . Hij citeert
Vergilius, Horatius en Ovidius, en in
het Grieks Homerus. Zelfs de klassieke
mythologie brengt hij een enkele maal
to pas, soms met een waarschuwing : Als
een Proteus - zo men dit beeld mag gebruiken - moeten wij allerlei gedaanten
aannemen' (p . 250) . In de bijbehorende
voetnoot meldt De Niet een andere
plaats waar Voetius her gebruik van
mythologie streng veroordeelt. Elders
staat Bellerophon model voor her afkeurenswaardige zwijgende leven van
de Kartuizers (p . 340 ; de aantekening
ter plaatse lijkt me onjuist. Niet dat
Bellerophon zich doof hield voor een
verleidende vrouw, is her tertium comparationis - dat zou Voetius hem niet
kwalijk kunnen nemen - maar dat hij
aan het eind van zijn leven in eenzaamheid en misantropie rondzwierf) .
De schrijver van deze dissertatie is
neerlandicus, classicus en kenner van de
vroomheid der Nadere Reformatie, en
daarmee de ideale editeur van dit stan-

daardwerk, dat ook buiten de kring van
theologen bekendheid verdient .
MA. Schenkeveld- van der Dussen
De gedichten van Tesselschade Roemers . Uitgegeven en toegelicht door A .
Agnes Sneller en Olga van Marion, met
medewerking van Netty van Megen
[bevat tevens een bijdrage over de
muzikale activiteiten van Tesselschade
door Louis Peter Grijp] . Hilversum,
Verloren, 1994 . 160 p., met ill . ISBN
90-6550-018-9 . Prijs f 29,- .
Er zullen niet veel bewonderaars van
Maria Tesselschade zijn die de bier
(door persoonlijke omstandigheden
helaas sterk vertraagd) to bespreken uitgave van haar gedichten niet al geruime
tijd in huis hebben, naast Worps
Onwaerdeerlijcke Vrouw van 1918 en
natuurlijk ook naast de biografie door
Mieke Smits-Veldt, en alle andere produkten van het Tesselschade-jaar 1994 .
Het is een goed jaar geweest, en her is
alleen al een verademing om Tesselschades gedichten nu eens bij elkaar to
hebben zonder dat ze, zoals bij Worp,
staan weggedrukt tussen het verbale
geweld van Barlaeus en Huygens over
het fenomenale 'weeuwtje' . Tesselschade was een dichter in her own right.
Ze had ook onmiskenbaar de ambitie
om iets to schrijven waarmee ze voor de
dag kon komen in her Hollandse literaire wereldje, waar Marino en Donne
werden bewonderd en Hooft en
Huygens de toon aangaven . Her stoort
de moderne lezer wel eens dat ze zich zo
volledig onderwierp aan het oordeel
van de twee laatstgenoemden, maar
daar spreekt niet alleen bescheidenheid
uit : ook de ambitie om aan de hoogste
eisen to voldoen . Her oeuvre van zo
iemand is vanuit literairhistorisch perspectief altijd al de moeite waard, en als
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bovendien blijkt dat lezers er telkens
opnieuw door worden geboeid, dan is
er alle reden voor een aparte uitgave .
Ik ben dus blij met her boek, maar
tegelijk heeft het mij ook teleurgesteld,
en daar zijn zowel de eigenlijke teksteditie als de commentaar debet aan .
War de teksteditie betreft: de aankondiging op blz. 13, dat er gestreefd is naar
een `mooi, eenvormig beeld zoals een
poeziebundel betaamt', klinkt veelbelovend . Her is inderdaad van eminent
belang dat 'oudere' poezie niet (alleen)
op technisch-filologische wijze wordt
gepresenteerd . We kunnen heel ver
gaan in het normaliseren van her tekstaanbod, zeker als er, zoals hier gebeurt,
in de kleine lettertjes een uitvoerige
verantwoording per gedicht wordt
gegeven . Maar in de praktijk komt er
weinig van de goede voornemens
terecht, omdat interpunctie, spelling en
zelfs her bizarre hoofdlettergebruik van
de auteur allemaal angstvallig uit de
bronnen worden overgenomen, zodat
de `leesteksten' er niet zelden even afschrikwekkend uitzien als de (in her geval van de handschriften compleet bijgeleverde) 'diplomatische' weergaven .
Waarom toch?
Daar komt bij dat de commentaar
een war chaotische indruk maakt en
(erger) dat er naar mijn idee nogal eens
langs de dingen been gepraat wordt .
Laat ik wel meteen zeggen dat ik er heel
war eye-openers in ben tegengekomen .
Dat geldt zowel voor de taalkundige
toelichtingen als voor de analyses van
her soms uiterst geraffineerde taalspel .
Dan wordt heel mooi uitgelegd wat de
dichter aan her doen is . Maar ik mis
toch vaak een duidelijk beeld van war
her gedicht als geheel nu eigenlijk betekent . De 'korte inhouden' zijn veelal zo
globaal dat men er weinig aan heeft, als
ze al niet averechts werken . Als voorbeeld noem ik her bekende troostgedicht aan Huygens (nr . 3) . Dat wordt

als volgt samengevat (blz . 33) : `De
dichter, die zelf weet war rouw betekent, geeft advies aan Constantijn
Huygens hoe zijn verdriet to verwerken .
Hij kan de straling van de geliefde ervaren door naar de hemel to kijken en hij
kan zijn verdriet in gedichten uiten .'
Zo'n samenvatting lijkt me zinloos .
War er staat is niet zozeer four, als wel
zo onvolledig dat her net zo goed, of
beret, niet gezegd had kunnen worden .
De belangrijkste noties ontbreken
immers geheel : het dwingende argument dat de dichter zelf, in misschien
nog wel wanhopiger omstandigheden
dan Huygens ('geknot van stain en
tale), de waarde heeft ervaren van her
advies dat ze nu geeft ; her misschien
wat `spitsvondige', maar in deze context
toch heel effectieve argument dat
Huygens 'zijn eigen lesse' serieus moet
nemen. Mogelijk heeft men de afrondende interpretatie aan de lezer zelf willen overlaten ; de editeurs lijken zoiets
in hun verantwoording aan to willen
geven (blz . 14 bovenaan) . Maar intussen wordt met een samenvatting als
deze de strekking van het gedicht eerder
verdoezeld dan verhelderd . Vergelijk
ook de korte inhoud van her indrukwekkende, zo `functioneel' moeilijke
(trouwens kennelijk onaffe, vgl . r. 4)
sonnet van Hemelvaartsdag 1636 (nr .
2, blz . 28-29) : `De lichamelijke pijn
vanwege de rouw om Allert staat haaks
op de geestelijke verwachting van her
hemelse leven . De wending zit in her
besef dat Jezus op Hemelvaartsdag met
geest en lichaam naar de hemel is
gegaan. Dit geeft de mogelijkheid het
geluk van de overledene to ervaren . Zijn
sterfdag is in het licht van Hemelvaartsdag een feestdag.'
Her begin van deze samenvatting
geeft de inhoud ongeveer weer, maar
her slot is ronduit misleidend . Er is
geen sprake van dat de rouwende dichter her geluk van de overledene ervaart .
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Zij legt zich neer bij de wil van God,
maar 'weerstribbich' - een woord dat,
door zijn prominente positie in r . 12,
met overbetoning, sterk de aandacht
trekt. Zo houden de laatste regels het
karakter van een droevige verzuchting .
Een 'korte inhoud' waarin dit aspect
verzwegen wordt, doet meer kwaad dan
goed. Nogmaals : het is wellicht niet de
bedoeling geweest de lezer een afgeronde interpretatie voor to leggen. Maar
dan had ik toch liever gezien dat men
zich beperkt had tot zuiver woorden- en
zakencommentaar en dat niet de suggestie was gewekt van een verdergaande
analyse .
Kleine irritaties zijn er ook en ik
vrees dat ze niet alleen punten betreffen
waarover je van mening kunt verschillen . Vreemd vind ik bijvoorbeeld dat de
interpretatie van 'vermindt' in r. 5 van
Tesselschades 'schoncken-sonnet' (nr.
1) hier als geheel nieuw wordt gepresenteerd, terwijl die precies zo in een
artikel van Damsteegt is to vinden
(TNTL 96, 1980, blz. 124-125) . En
over de raadselachtige 'Uytdaging aen
M .D.' (nr. 13) is al iets gezegd in de
toelichting bij brief 954 van Hooft
(ed .-Van Tricht, deel III, blz . 128-129) .
Van Tricht schijnt bet knappe vets en
de aanleiding ervan als scherts op to
vatten . In de hier gegeven noten lijkt
her allemaal nogal ernstig . Geen onbelangrijk verschil : niet de moeite van het
vermelden waard? En trouwens, wat
bedoelt Hooft eigenlijk met dat C'est
par Id qu elle parle Franchojs in die brief?
Er is een 'zinnepop' van Roemer
Visscher met dat motto ; ter toelichting
is die ook afgedrukt (gekopieerd uit de
editie van Brummel, zonder de bijbehorende noten overigens) . Maar daarmee is nog niets uitgelegd . Het motto
betekent volgens mij zoveel als 'ze heeft
iets to verbergen', maar gericht tot
Tesselschade klinkt dat in dit verband
wel erg pesterig-insinuerend . Ik had zo
graag willen weten wat de editeurs daar

voor gedachten over hebben.
'Constanter' is niet (nr. 3, annotatie
bij r. 5, en elders) de Latijnse variant
van Huygens' voornaam, maar zijn
motto : zie al stelling 4 bij her proefschrift van L . Strengholt, Huygens-studies, Amsterdam 1976 . Net zo min is
`Teszela' een `woordspeling op de naam
Tesselschade, die vooral door Barlaeus
en Huygens onderling gebruikt werd'
(nr. 5, notitie bij bet onderschrift) : dat
is nu juist haar naam, in gelatiniseerde
worm, zoals gebruikt in de Latijnse
brieven van Barlaeus en Huygens . De
suggestie dat met de namen 'Claes' en
'Trijn' (nr. 16, notitie bij r. 1) aangehaakt kan zijn bij Huygens' sneldichten, is niet ter zake, want met epigrammen van het Claes en Trijn-type zou
Huygens pas in de jaren vijftig op gang
komen (vgl . de editie van Worp, en
Strengholt in TNTL 97, 1981). Het is
informatie die na enig afwegen eenvoudig geschrapt had kunnen worden . Die
tref ik trouwens wel vaker aan . Zo krijgen we een verhaal over de loterijen in
Nederland en Tesselschades morele
standpunt ten opzichte daarvan, bij een
gedicht waarin zij een waarlijk niet al to
origineel spelletje speelt met her begrip
`de loterij van her lever' (blz . 37) . Een
uitweiding over de athenea in de
Republiek en Barlaeus' inaugurele oratie, in een gedicht dat niets meer is dan
een vriendelijk compliment aan een
begaafde jongeman (blz . 48-49) . En de
notitie dat Tesselschade zich daarin
'bezighoudt met her benoemingsbeleid'
van her Amsterdamse Atheneum is
ronduit verbazend van een team dat
toch wel eens eerder een zeventiendeeeuws lofdicht zal hebben gelezen . Een
uitweiding over de twee verschillende
gestalten van Cupido, die met bet
betrokken gedicht niets to maken heeft
(blz. 59) . Of over de uitbeelding van de
begrippen 'boete' en 'liefde' in Ripa's
Iconologia, die evenmin lets verheldert
(129-132). Wat ik in bet commentaar
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bij die laatste tekst, 'Zinne-beeldt op
Maria Magdalena' (nr. 26) daarentegen
weer zo node mis is een duidelijke uitleg van her geheel, op basis van de interessante suggestie dat `de eerste vier
strofen als motto en pictura gelezen
kunnen worden, de laatste twee als
oplossing' . Overigens bestaat dit nummer volgens mij niet uit een, maar uit
drie gedichten, die alledrie dezelfde gedachte verwoorden : eenmaal lyrisch,
tweemaal in de vorm van een epigram .
Onnodig lijken mij de verwijzingen
naar her WNT, ook waar niet de minste twijfel over de gegeven betekenissen
bestaat, en de grammaticale en stilistische labels ('part . constructie', 'niet
gelexicaliseerde samenstelling' ; `antithese', 'contradictio', et cetera), die vaak
alleen maar als weetjes lijken to worden
gepresenteerd . Toch kunnen (ik wees er
al op) de editeurs heel goed duidelijk
maken war bet effect van die stijlverschijnselen kan zijn, net zoals de annotaties, ondanks de dorre aanblik, de
lezer vaak goed op weg helpen. Al met
al brengt dit boek de `complete'
Tesselschade dichterbij, maar ik had er
meet van verwacht .
Ton van Strien
G.J . Johannes, De barometer van de
smaak. Tijdschrift in Nederland 17701830. Den Haag, 1995 . 246 blz.
Als `barometer van de smaak, zo bestempelde een vroeg negentiendeeeuwse spectator het fenomeen tijdschrift. G .J . Johannes is een van de eerste in de reeks uit bet onderzoeksproject
`De Nederlandse cultuur in Europese
context', waar rond een aantal 'ijkpunten' de Nederlandse cultuur in kaart
wordt gebracht .
Johannes heeft `zijn' ijkpunt, 1800,
ruim genomen : de laatste dertig jaar

van de achttiende eeuw, de eerste dertig
van de negentiende eeuw, met hier en
daar een grensoverschrijdend uitstapje .
Onderzoek naar tijdschriften uit de
achttiende en negentiende eeuw was al
lange tijd een desideratum . Verder dan
de spreekwoordelijke kinderschoenen is
het nooit gekomen, niet in de laatste
plaats omdat er zo veel tijdschriften
zijn . Waar to beginnen?
Johannes begint met her computerbestand van tijdschrifttitels uit de centrale catalogus van de Koninklijke
Bibliotheek to Den Haag : 1220 titels in
de periode 1500-1830. Weinig, in vergelijking met omringende landen, rekent Johannes voor, want slechts 554 titels zijn to beschouwen als tijdschriften
in eigenlijke zin die nog een korte levensduur hadden ook en in kleine oplagen werden uitgegeven . Van her aantal
overgebleven 'kandidaten' bestudeerde
Johannes voorwoorden en voortgangsberichten om op die manier her `tijdschriftdenken' to reconstrueren . De studie is in die zin verkennend van aard en
schetst de grote lijnen binnen zestig jaar
periodieken . Er is weinig gelegenheid
gedetailleerd in to gaan op specifieke
tijdschriften. Noodgedwongen blijven
Johannes' beschrijvingen en conclusies
algemeen van aard . Jammer genoeg
worden de geraadpleegde en geciteerdetitels niet door een index achterin her
boek ontsloten .
Daar staat tegenover dat dankzij
deze kwantitatieve methode leuke conclusies to voorschijn komen die afrekenen met enkele vooronderstellingen die
al aardig ingeburgerd begonnen to raken . Zo is er in de tweede helft van de
achttiende eeuw zeker geen sprake van
een explosieve groei van her aantal tijdschriften, zoals veelal wordt gedacht .
Johannes spreekt liever over evolutie in
plaats van revolutie .
En ook de gangbare opvatting dat
tijdschriften gedurende de tweede helft
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van de achttiende eeuw steeds specialistischer worden blijkt voor Nederland
niet op to gaan . Pas na 1800, meent
Johannes, komt het vaktijdschrift tot
ontplooiing, zowel waar her gaat om
specifieke beroepstakken als specifieke
publieksgroepen . Johannes wijst onder
meer her algemeen-culturele tijdschrift,
zoals de Vaderlandsche Letteroefeningen,
aan als oorzaak voor de verlate drang
tot specialisatie . Een dergelijke periodiek trachtte een totaal-tijdschrift to
zijn waarin ieder iets van zijn gading
kon vinden . Met andere woorden, differentiatie vond plaats binnen de algemeen-culturele tijdschriften zelf . Uiteindelijk werd deze brede formule to
oppervlakkig bevonden en pas toen, na
1800, was de markt rijp voor gespecialiseerde tijdschriften . Ook deze hadden
er, vanwege de kleine markt, vaak moeite mee gespecialiseerd to blijven en veranderden niet zelden toch weer in een
algemeen-cultureel tijdschrift .
Ook laten de statistieken zien dat de
opkomst van een politieke pers in de jaren tachtig van de achttiende eeuw niet,
zoals werd aangenomen, heeft geleid tot
een structurele verandering in de perscultuur en dat dit evenmin tot de ondergang van de pamflettentraditie en
her spectatoriale geschrift leidde . Voor
dit laatste moet eerder het algemeenculturele tijdschrift verantwoordelijk
worden gesteld .
Dergelijke conclusies maken her lezen van De barometer van de smaak tot
een inspirerende bezigheid . Hebben de
eerste vijf hoofdstukken lets obligaats
waar her onderzoeksgegevens betreft
over aantallen, prijzen, redacteuren,
functies en terminologie - begrijpelijkerwijs onmisbaar - vanaf hoofdstuk
zes komt Johannes op gang en komen
zijn eigen, verrassende bevindingen aan
bod .
Johannes plaatst opkomst en neergang van de tijdschriften tussen 1770

en 1830 nadrukkelijk in her kader van
de Verlichting. Wie zich verbaast over
de tijdsspanne waarover de Verlichting
hier wordt uitgesmeerd, geef ik gelijk .
Toch blijkt uit verschillende citaten dat
tijdschriftredacteuren tot vex in de jaren
twintig van de negentiende eeuw her
achttiende-eeuwse jargon blijven gebruiken en hopen hun publiek to verlichten en van wezenlijk nut to zijn .
Waarom maken de tijdschriften desondanks vaak zo'n weinig verlichte indruk? Dat heeft alles to maken met her
kleine afzetgebied waarmee de uitgevers
hadden to maken, betoogt Johannes .
Oorzaak hiervoor is paradoxaal genoeg
de verlichte, tolerante houding van
Nederland. Want aardig war buitenlandse tijdschriften werden immers in
de Republiek gedrukt en concurreerden
op die manier met de Nederlandstalige .
Ook waxen er, meer dart elders in
Europa, honderden verlichte leesgezelschappen, die met hun gemeenschappelijke abonnementen de markt danig
verpestten . De kleine markt liet op die
manier weinig ruimte over aan experimenten . Johannes beschouwt daarom
de tijdschriften niet als passieve barometers die een bepaalde smaak weerspiegelden . In zijn ogen creeerden zij
zelf die smaak, gedwongen door her
marktmechanisme waarvan zij afhankelijk waren. Alleen her breed opgezette
algemeen-culturele tijdschrift kon langdurig overleven terwijl her politiek-radicale tijdschrift al bij voorbaat kansloos was . De afwezigheid van de laatste
categoric - op enkele piekjaren na heeft dus meer to maken met economische marktstrategieen dan met her ontbreken van radicale, verlichte standpunten . Stof tot nadenken .
Marleen de Vries
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Periodiek
Nelleke Moser
Thomas Vaessens
De achttiende eeuw (1995, 2) is voor
her grootste gedeelte gewijd aan vrouwen. Lia van Gemer beschrijft aan do
hand van poeticale gedichten hoe her
vrouwelijk schrijverschap in de achttiende eeuw zich bewoog tussen de polen
zelfbewustzijn en (opgelegde) bescheidenheid. Ondanks de 'onwederstanenlyken drang' tot dichten hadden de
schrijfsters een zogenaamd natuurlijke
schroom to overwinnen om hun werk
zelfstandig to kunnen publiceren . Dini
Helmets en Els Kloek wijden een artikel
aan Suzanna Ignatia von Wolzogen
Kuhr, die aan her begin van de twintigste eeuw een standaardwerk over de
geschiedenis van de vrouw in de achttiende eeuw schreef. Verder in dit nummer : Willeke Los, `De travestie van de
moraal: deugd en ondeugd als uitingen
van mannelijkheid en vrouwelijkheid in
her achttiende-eeuwse burgerlijke pedagogische discours?' ; Wil Borger,
'Ongehuwde vrouwen in Alkmaar in de
jaren 1725-1750' ; Hans de Canck,
'Drukken in revolutietijden : de Leuvense drukkers Michel (ca. 1770-ca. 1820)' .
Her Biografie Bulletin (1996, 1)
besteedt aandacht aan het thema `wetenschap en biografie' . In her themanummer zijn essays opgenomen van o .m. Jan
Fontijn (algemene inleiding), Heleen
M . Dupuis en Marjet Berendsen.
Berendsen gaat in 'Wie is de verteller' op
zoek naar de poetica van de literaire biografie .
De Brakke Hond (49, 1995) bevat een

artikel van Frank Hellemans over de
'dynamische esthetica' van Paul van
Ostaijen en de 'dynamo-elektrische
esthetics' van Theo van Doesburg . Hellemans ziet overeenkomsten en verschillen tussen de opvattingen van beide kunstenaars enerzijds en bet futurisme
anderzijds. Aan hetzelfde nummer
draagt Sara Block bij met een kort essay
over Geerten Meijsings 'mysterieroman'
De ongeschreven leer.
In her themanummer van Bzzlletin
(231/232, 1996) over her literaire
debuut is van Pieter de Nijs een bijdrage
over de generatie Nix opgenomen ('Egodocumenten en rauwrealistisch proza') .
Her volgende nummer, Bzzlletin (233,
1996), stelt 'Schaken in de literatuur'
centraal en bevat o .m. twee bijdragen
over Roman van Walewein (van Ron
Elshout en van Karina van DalenOskam) .
M.A. Schenkeveld-van der Dussen
schrijft in Dietsche Warande & Belfort
(1996, 1) een inleiding op enkele teksten
van vrouwelijke auteurs uit de periode
1500-1850 (`Door eenen vrouwelijken
blik') . Zij neemt daarmee een voorschot
op een gezamenlijk Utrecht-Leuvens
project dat in 1997 moet leiden tot een
gemotiveerde bloemlezing van Nederlandstalige vrouwelijke auteurs uit de
genoemde periode.
Her jaarboek De Franse Nederlanden
(1996) publiceert een uitgebreid essay
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van Rudolf van de Perre over her beeld
van Frans-Vlaanderen in de Nederlandstalige poezie vanaf de zeventiende eeuw .
Aan de orde komt werkvan o .m . Michiel
de Swaen, Prudens van Duyse, Rend
Despicht, Guido Gezelle, Anton van
Duinkerken en Anton van Wilderode.
Een dubbelnummer van Gezelliana
(1995, 1/2) bevat bijdragen die aspecten
belichten van de houding van Gezelle en
enkele auteurs uit zijn omgeving tegenover de klassieke letteren en de antieke
beschaving in her algemeen . Jan Opsomer analyseert Gezelles romantische
visie op de Griekse oudheid, waarbij hij
vooral aandacht besteedt aan her aandeel
van her Platonisme in Gezelles wereldbeeld (`Gezelle, Plato en `platonisme") .
In "Go away Horace'? Gezelle en Horatius' karakteriseert Patrick Lateur Gezelles houding tegenover Horatius . Hij stelt
dat de Horatiaanse echo's in Gezelles
werk wijzen op een selectieve lectuur in
functie van een christelijk perspectief .
D . Sacrd, tenslotte, verkent het terrein
van de Neolatijnse poezie in Belgie gedurende de negentiende eeuw.
Het tijdschrift Gierik/NVT (49/50,
1996) deelt in de feestvreugde rondom
Van Ostaijens honderdste geboortedag
met een uitgebreid themanummer
onder de titel `Paul van Ostaijen en her
postmodernisme' . Her resultaat van de
goede bedoelingen stelt nogal teleur . In
geen van de bijdragen wordt duidelijk
waarom voor die uitdagende titel gekozen is en slechts weinig artikelen vermogen lets toe to voegen aan wat reeds
bekend verondersteld kan worden . Her
accent ligt op biografische schetsen (van
E . Willekens, W Meewis en H.-F
.
Jespers) en journalistieke contextbeschrijvingen (van D . Martin, I . de Roey
en R. Binnemans) . Nieuw is de bijdrage

over `De dionysische aspecten in de poezie van Paul van Ostaijen', waarin Paul
Hadermann schrijft over her dionysisch
samenspel van roes en muziek in vnl . Het
Sienjaal en De feesten van angst en pijn .
Hij besluit zijn verhandeling met enkele opmerkingen over de relatie Nietzsche-Van Ostaijen . Voorts bespreken
August Hans den Boef en Sjoerd van
Faassen de posities van Van Ostaijen en
Van Doesburg in de Vlaamse avant-garde .
In Literatuur (1996, 1) laat E.K.
Grootes zien hoe de identiteit van een
anonieme auteur achterhaald kan worden . Hij demonstreert dit aan de hand
van de bundel Studentenhaver (1658),
die o .a . op grond van verwijzingen in
andere werken toegeschreven kan worden aan de arts Laurens Jordaans . August
Hans den Boef vergelijkt de twee versies
van her verhaal dat W E Hermans in het
kader van de boekenweek 1993 schreef:
In de mist van het schimmenrijk en
Madelon in de mist van hetschimmenrijk .

Verder de volgende artikelen : W Otterspeer, `De zoon van de vader. A.E.K.
Bolland als Nieuwe Gids-auteur' en D .
van Paassen, `De gemiste kansen van de
neerlandistiek . Traditie en vernieuwing
in de Nederlandse toneelschrijfkunst' .
W van den Berg schrijft in Literatuur
(1996, 2) over de briefroman Marie ou
les peines d'amour (1812), die Lodewijk
Napoleon schreef toen hij koning van
Nederland was . In de roman schetst
Lodewijk Napoleon een sterk geidealiseerd beeld van Nederland . Mathijs Smit
beschrijft de verwantschap en wederzijdse beInvloeding tussen Henriette
Roland Hoist en HT Berlage in `De
gouden droom van groei tot de ware
gemeenschap. De gemeenschapskunst
van H .P Berlage en Henriette Roland
Hoist' . Wiel Kusters vergelijkt gedichten
over berglandschappen van T van Deel,
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Gerrit Kouwenaar, A . den Doolaard en
H . Marsman in `Over het beklimmmen
van de Parnassus' . Jeanette E. Koch
besteedt aandacht aan de beschrijving
van her Zuiden in Couperus' Van oude
mensen, de dingen die voorbij gaan, en
relateert deze aan andere romans over
Italie in de negentiende en twintigste
eeuw.
In Maatstaf (1996, 1) vraagt Gert Jan de
Vries zich of hoe de populariteit van Jean
Pierre Rawies poezie to verklaren is
(`La7arus in de canon') . Hans Olink
draagt aan Maatstaf (1996, 2) bij met
een biografisch essay over Theun de
Vries en zijn Oost-Duitse vrienden.
In het electronisch tijdschrift voor de
neerlandistiek, Neder-L (1996, 3), kondigt Marc van Oostendorp aan in de volgende nummers actuele overzichten to
publiceren van electronische publikaties
op her gebied van de neerlandistiek.
Voorts in dit nummer een essay van
Willem Kuiper over intertextualiteit in
de Walewein, geschreven n .a.v. Bart
Besamusca, Walewein, Moriaen en de ridder metter mouwen. Men abonneert zich
(gratis) op Neder-L door mail to sturen
naar listserv@nic .surfnet .nl met als
boodschap SUB NEDER-L . Er is een
www-toegang tot her archief van NederL: http ://www.nic.surfnet .nl/nlmenu /
tijdschriften/tijdschriften .html
Neerlandica extra muros (1996, 1)
bevat o.m. een artikel van Frida Balk
('De column en de columnist van
Nederlandse bodem') en een recensie
van Musschoots opstellenbundel Op
voet vangelijkheid (door Johan Snapper) .
In De Negentiende Eeuw (1996, 1)

staat her thema `de wereld van her boek
in de negentiende eeuw' centraal . Ludo
Simons schrijft in `Sire, les Flamands se
contentent de peu' over uitgeven in
Vlaanderen in de negentiende eeuw en
in 'Grote boeken voor de kleine man'
gaat Lisa Kuitert in op colportage in
negentiende-eeuws Nederland.
In Ons Erfdeel (1996, 1) brengt Johan
de Roey de romans van Paul Verhuyck in
verband met de essays en wetenschappelijke publikaties van deze romanschrijver
en medievist . Gillis Dorleijn schrijft in
dit nummer over `het kleurloos classicisme' van Jean Pierre Rawie. Afgezien van
een evaluatieve conclusie bevat her artikel een antwoord op de vraag `hoe klassiek is Rawies poezie' . A.L . Sotemann
breekt in het tweede nummer van deze
jaargang (1996, 2) een lans voor Jan van
Nijlens poezie ('Dichters die nog maar
namen lijken: Jan van Nijlen') en Jane
Fenoulhet bespreekt de nieuwe interesse
voor de historische roman in het
Nederlandse taalgebied ('Het verleden
in her heden') .
In Over Multatuli (35, 1995) gaat Dik
van Meulen in enkele handschriften van
Multatuli onder meet op zoek naar de
werkwijze van de auteur. W van den
Berg vervolgt zijn documentaire bijdrage over 'Multatuli en her rederijkersmilieu' uit het vorige nummer. Daarnaast
nam de redactie een weergave op van bet
vraaggesprek dat Olf Praamsma in maart
1995 naar aanleiding van de voltooiing
van Multatuli's Volledige werken had met
W F. Hermans .
Hidde van der Veen interpreteert in
Over Multatuli (36, 1996) het conflict
tussen Douwes Dekker en Van Lennep
rondom de uitgave van Max Havelaar
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niet op grond van juridische en bedrijfs- Niederrhein') en recensies van onder
economische criteria, In 'Her esthetisch meer Medieval Dutch literature in its
leven van de hoogste en laagste standen' European context, ed. Erik Kooper
schrijft Gary Lee Baker over Woutertje (Cambridge 1994) ; J . Reynaert e.a., Wat
Pieterse en Vorstenschool. J.J . Over- is wi sheid? Lekenethiek in de Middelsteegen bespreekt Philip Vermoortels nederlandse letterkunde (Amsterdam
dissertatie De parabel bij Multatuli en K . 1994) en Beatrijs, een middeleeuws
ter Laan's Multatuli Encyclopedie wordt MariamirakeL vert . Willem Wilmink,
gerecenseerd door Kees Thomassen . W inl . en ed . Theo Meder (Amsterdam
van den Berg besluit in dit nummer zijn 1995).
reeks documentaire bijdragen over
'Multatuli in her rederijkersmilieu' .
In Septentrion (1995, 3) schrijft
Anneke Reitsma over de rol van religie
In Parmentier (1996, 1) stelt Ineke en filosofie in her ceuvre van Helene
Bulte dat poeticale interpretaties van Nolthenius (Echo de l'eternite') . Aan
poltische teksten vaak onbevredigend hetzelfde nummer draagt Georges Lory
zijn . Zij gaat in op her gedicht `De dich- bij met een klein essay over Breyten
ter' van Bloem en op commentaren daar- Breytenbach, waarin hij Franse verop van Sotemann en Raat .
talingen van enkele gedichten introduceert .
Dirk de Geest vraagt in her vierde
Queeste 2 (1995) 2 opent met een arti- nummervan deze jaargang (1995, 4) om
kel van Lauran Toorians over de taal- en aandacht voor her werk van de visionainaamkundige context van de naam re dichter Roger M .J . de Neef.
Walewein, in verband met de vraag of er
rond 1100 al sprake was van een
Nederlandse Arturtraditie ('Nogmaals In Septentrion (1996, 1) gaat Frank
'Walewein van Melle' en de Vlaams- Willaert op zoek naar de raakpunten tusKeltische contacten').
sen de Middelnederlandse letterkunde
Annette C . Hemmes-Hoogstadt be- en de omringende literaire tradities ('La
studeert custoden in verschillende hand- litterature moyen- neerlandaise replacee
schriften om de opmaak van een hand- dans son contexte europeen') . Anne
schrift uit de Universiteitsbibliotheek Marie Musschoot geeft een overzicht
van Lund (Zweden) to verklaren Met van het Symbolisme in de belgische liteuiterlijk van de custode . Over twee losse ratuur en schilderkunst. Ze wijst daarbij
regels onder de Lundse gedichten') . De op Franse invloeden. Voorts bevat dit
`geboren verteller' Dirc Potter staat cen- nummer korte bijdragen over de poezie
traal in een artikel van A .M.J . van van Enquist (door Hugo Brems), over de
Buuren over her verhaal 'Sabina en poezie van Van Bastelaere (door Bernard
Floridamas', dat towel in Der minnen Dewulf) en over her dubbeltalent van
loep als in Blome der doechden voorkomt . Charlotte
Mutsaers
(door
Ad
Van Buuren belicht en verklaart de ver- Zuiderent) .
schillen tussen beide versies (`De metamorfose van twee vrienden') . Verder
bevat dit nummer de tekst van een lezing In Spektator (1995, 2) bespreekt Sonja
van Hartmut Beckers ('Die volksspra- Kobus de betekenis van Merlyn voor de
chige Literatur des Mittelalters am beoefening van de Nederlandse litera-
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tuurwetenschap. Zij verdedigt o.m . de
stelling dat de Merlinistische benadering
nogal eens to beperkt wordt weergegeven
('Voorbij Merlyn en formalisme, een niet
ingeslagen weg?') . Leon Hanssen recenseert Nel van Dijks dissertatie over de
reputatie-opbouw van Ter Braak ; De
Feijters
Lucebert-dissertatie wordt
besproken door Ralf Gruttemeier en Nel
van Dijk beoordeelt Ik heb geen verstand
van poezievan Gert Jan de Vries .
Spiegel der letteren (1995, 4) is een themanummer over tekstgenese en teksteditie. P. Couttenier behandelt enkele
varianten in 'Her water is een wonder
ding' van Gezelle . M . de Smedt gaat in
op her manuscript van Elsschots Lijmen,
waarbij hij komt tot bevindingen over
o.m . de cyclische verhaalstructuur.
Voorts schreef E . Leijnse 'Beschouwingen bij Marita Mathijsens handboek
editiewetenschap' en vertelt L . van Dijck
over her ontstaan van de brieven-editie
Het ontstaan van Van nu en straks . E .

Bruinsma, tenslotte, bespreekt de publikatiegeschiedenis van LT Boons 'nauwelijks to verzamelen werk' .
Los van her thema is in dit nummer
nog een aantal recensies opgenomen :
Andrzej Dabrowka bespreekt J . Beckers'
dissertatie Een tekst voor alle tijden en J .
Smeyers, de dissertatie van S .D . Post
Pieter Boddaert en Rutger Schutte .

Aan aflevering 3 van deze jaargang van
TNTL (1995, 3) wordt o .m . bijgedragen door W Haug (over de Roman van
Walewein als `nachklassisches' experiment) ; door Evert van den Berg (over
ridderepiek in 13e- en 14e-eeuws Vlaanderen) en door Toos Streng (over
`oprechtheid' in de Nederlandse kunsten literatuurbeschouwing rond het midden van de 19e eeuw) . Streng wijst erop
dat her criterium van oprechtheid vaak
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zwaarder woog dan de vraag of critici
werkeliijk instemden met de uitgedrukte opvattingen . Enkele publikaties die in
dit nummer worden besproken, zijn : J .
Reynaert (e .a.), Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde (door G . Warnar) en B . Besamusca,
Walewein, Moriaen en de Ridder metter
mouwen : intertextualiteit in drie Middelnederlandse Arthurromans (door F.

Willaert) .
Het vierde nummer (1995, 4) opent
met een bijdrage van Joris van Eijnatten
over Bilderdijks politieke gedichten uit
de periode 1789-1793 ('Her stamhuis
van Oranje en de komst van her vrederijk') . De auteur bespreekt de invloed
van illuministische ideeen op de jonge
Bilderdijk. Als tweede deel van een reeks
artikelen over de Walewein, waarvan in
nummer drie de bijdrage van Haug her
eerste was, is in dit nummer 'Convention and Innovation in the Middle
Dutch Walewein' van Norris J . Lacy
opgenomen . D . Kinable analyseert Jan
van Boendales dialoog Jans teesteye.
Kinable legt vooral de nadruk op
Boendales streven zijn materie op een
gestructureerde wijze aan to bieden .
Recensies in dit nummer zijn : Jan Konsts
bespreking van de editie die P. Tuynman
en G . van der Stroom maakten van
Hoofts Lyrischepoezieen een bespreking
van De rein van Sint Brandaan : een reisverhaal uit de twaalfde eeuw (vert .
Willem Wilmink, inl . W P Gerritsen)
door R. Stufkens .
TNTL (1996,1) opent met een artikel
van Rob Resoort over de onbekende
middeleeuwse roman Jonathas ende
Rosafiere. Resoort bestrijdt de gedachte
dat deze roman op to vatten zou zijn als
een antwoord op de Beatrijs en propaganda voor hoofse Iiefde zou bevatten .
Hij stelt een nieuwe interpretatie voor
van het werk als religieuze roman die
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wellicht een rol heeft gespeeld bij de viering van de Heilige Bloeddag in Brugge .
De derde bijdrage in de serie `De
Walewein in internationaal perspectief'
wordt geleverd door Felicity Riddy met
`Giving and receiving . Exchange in the
Roman van Walewein and Sir Gawain
.E.L. Verkuyl preand thegreen Knighi . P
senteert een 'nieuw' gedicht van Six van
Chandelier : een pamfletdicht op de verschijning van een komeet in 1664,
ondertekend door I .S .V
.C . .
Els Stronks bespreekt een aantal
onbekend gebleven liefdesgedichten van
de predikant Joannes Vollenhove, die zij
in de KB to Den Haag in handschrift
aantrof. De handschriften zijn schitterend uitgevoerd en waarschijnlijk bedoeld als geschenk voor Gesina Haeck,
die door Vollenhove met succes her hof
gemaakt werd. Els Stronks toont aan dat
Vollenhove in deze gedichten P C . Hook
imiteert. Er is ook een onbekend liefdesgedicht voor Vollenhovens tweede
vrouw gevonden . De gedichten zijn
waarschijnlijk deels om poeticale, deels
om persoonlijke redenen niet opgenomen in de verzamelbundel Poezy (Amsterdam 1686) . Verder in dit nummer :
Rene Mattes, `Slauerhoffs `Larrios' en
'Her eind van bet lied' . Zoeken met en
zonder einde' .
De Vestdijkkroniek (87, 1995) is geheel
gewijd aan de correspondentie tussen
Vestdijk, G .K. Kramer en de Rudolf M .
Rohrer Verlag over Duitse vertalingen
van Vestdijks werk en de door S .A.J . van
Faassen geschreven inleiding daarop .
Het
laatste
nummer
van
de
Vestdijkkroniek (88/89, 1995) bevat
een bijdrage over 'Vestdijk, Verwey,
Mahler en de Idee' waarin W Bronzwaer
tot de conclusie komt dat Vestdijk veel
in Mahler moet hebben herkend omdat

zij beiden 'systolische typed waren, die
in bet verbindend-synthetische hun
geestesklimaatvonden. Vestdijks teksten
over Mahler komen ook aan de orde in
een artikel van Emanuel Overbeeke in
dit nummer (`De plaats van Vestdijk
binnen de Mahlerreceptie') . Voorts
bevat dit nummer bijdragen van o .a .
Rene Mattes (over liefde en machtsuitoefening in Zo de ouden zongen . . .), van
J .H . de Roder (over Vestdijk en Ter
Braak), van Th. Ph . Verstraten (over
Vestdijk en Kleist) en vanTini Booij (een
interpretatie van De leeuw en zijn huid) .
De Vestdijkkroniek is hetzelfde lot
beschoren als de Achterbergkroniek- er is
besloten over to gaan op een Vestdijk
Jaarboek. Leden van de Vestdijkkring
blijven wel een mededelingenblad ontvangen . In deze Vestdijkmededelingen
(februari 1996) is een biografische bijdrage van Hans Visser opgenomen over
de vriendschap tussen Vestdijk en F.R.A.
Henkels .
De Vlaamse Gids (1996, 1) is een special over (auto) biografie in de literatuur .
Marc Reynebeau publiceert en annoteert (opnieuw) brieven van Paul van
Ostaijen aan Paul Kenis . Paul de
Wispelaere leidt her thema in met een
essay.
In Vooys (1995, 4) schrijft Mathijs
Sanders over Marsman en de katholieke
jongeren van Degemeenschap ('Her elan
van een verzuilde cultuur') . Anthony
Mertens reageert in een essay over `De
lezer en her literaire prijzencircus' op de
standpunten die Wilbert Smulders
inneemt in diens 'Her einde van de
modernistische poetica (in : Maatstaf
1994) .
In Vooys (1996, 2) schrijft Helleke van
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den Braber over poezie en poetica van
Gerrit Komrij (Nobele zwendel') . Zij
concludeert dat de dichter zeer uiteenlopende poetische en poeticale elementen
bij elkaar brengt . WR.D . van Oostrum
draagt bij met een artikel over vrouwen
in achttiende-eeuwse dichtgenootschappen en Carine Grootenboer
schrijft over de 'vrouwonvriendelijke
satire' Die evangelien vanden spinrocke.
In De zeventiende eeuw 11 (1995) 2
beschrijft Benjamin Schmidt her begin
van de opstand tegen Spanje, waarbij de
situatie in de Nederlanden vergeleken
werd met die in de Nieuwe Wereld, waar
de Spanjaarden de oorspronkelijke bewoners eveneens onderdrukten ('Tyranny abroad: the Dutch Revolt and the
invention of America') . Rudolf Dekker
schreef een artikel over 'Autobiografische humor in de Anecdota' van
Aernout van Overbeke' . Van Overbeke
komt ook ter sprake in de bijdrage van
K. Porteman over het satirisch-komische
van emblemen : 'Het embleem als'genus
iocosum" . Porteman gaat na hoe Cats,
Roemer Visscher en anderen bet `dulce'
verwezenlijken in tekst en beeld van hun
emblemen . De relatie tussen emblematiek en muziek staat centraal in bet artikel van Paul P Raasveld, 'Kijken, lezen
en zingen: embleem en lied als betekenis
eenheid in Jan Luykens Voncken der liefde Jesu (1687) en De zedelyke en stichtelykegezangen (1709)' . Verder: Mieke B .
Smits-Veldt, 'Vertoningen in opvoeringen van Vondels tragedies, 1638-1720:
van emblema tot 'sieraad" .
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Schatgraven in Niemandsland

De (her)ontdekking van het Nederlandse kinderboek uit de
achttiende eeuw
Pj. Buijnsters
1 Een blinde vlek van de neerlandistiek
Wie de verschillende handboeken voor Nederlandse literatuurgeschiedenis doorbladert, merkt nergens dat in het laatste kwart van de achttiende eeuw een werkelijk revolutionaire verandering in her lectuuraanbod plaatsvond . Voor her eerst worden er nu ook hier op grote schaal apart voor kinderen boeken gepubliceerd die niet
direct voor schoolgebruik bestemd zijn . Als die vloedgolf ergens een beginpunt
heeft dan ligt dat in de Proeve van kleine Gedigten voor Kinderen uit 1778 door
Hieronymus van Alphen . Van Alphen dankt er zelfs zijn literaire reputatie, althans
zijn bekendheid bij het nageslacht aan . Maar voor her overige blijft dat eerste, kleine bundeltje met Nederlandse kindergedichten in onze literaire geschiedschrijving
toch op zijn best een curieuze voetnoot bij het eigenlijke gebeuren . Her lijkt zo of
Van Alphens Proevehelemaal geen voorgeschiedenis en nauwelijks een vervolg heeft
gekend. In elk geval bestaat er ogenschijnlijk geen verband met de ontwikkelingen
in de officiele literatuur voor volwassenen .
Die veronachtzaming is tot op zekere hoogte begrijpelijk . Kinderboeken behoren per definitie tot de meest kwetsbare artefacten . War daarvan bewaard blijft is
altijd maar een fractie van war er eens in omloop is geweest . En boeiend schrijven
over teksten die niemand ooit gezien heeft kunnen alleen medievisten . Belangrijker
factor nog voor die bijna totale negatie door de traditionele literatuurgeschiedenis
was echter de vermeende onbeduidendheid . Kinderboeken - dat was goed voor
pedagogen die gewend zijn op hun hurken to zitten . Geen wetenschappelijke bibliotheek wilde daarvoor plaats inruimen . Aleeen enkele liefhebbers als Gerrit van
Rijn, G .J . Boekenoogen of - recenter - Mr. CE van Veen ontfermden zich daarover. En wat die niet lusten werd afgeschoven naar her een of andere Schoolmuseum .
De waarheid gebiedt to zeggen dat de verslaggeving over oude Nederlandse kinderboeken door dames als Elize Knuttel-Fabius, J . Riemens-Reurslag, Louise J .Th .
Wirth en E. Tierie-Hogerzeil de gemiddelde neerlandicus ook niet erg deed snakken naar meer informatie . Daarmee werd het oude kinderboek in Nederland
decennia lang de speeltuin van nostalgische amateurs met Leonard de Vries als hun
onvermoeibare gids . l Wie beroepshalve - bijvoorbeeld als jeugdbibliothecaris toch enige behoefte voelde aan een 'historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur' kon daarvoor sinds 1950 terecht bij J .L . Daalders Wormcruyt
met suycker. Daalder moet een voortreffelijk onderwijzer zijn geweest, aan wie zijn
oud-leerling A .L. Sotemann de beste herinnering bewaart . Helaas kwam in zijn
naslagwerk juist de periode voor 1800 er zeer bekaaid van af, waarbij onwetendheid
al to makkelijk werd verdoezeld door fantasieen uit de grote duim ('Waren er Friese "berntsjes" [kinderen] onder de scharen, die naar de blinde Bernlef luisterden, als
hij in wilde liederen de vrijheid verheerlijkte en de daden der voorvaderen bezong?'
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p . 22) . Hoofdbezwaar van Daalders resume is echter zijn zelf beleden gemis aan
affiniteit, dat weer een gevolg was van onvoldoende achtergrondkennis . Met
instemming citeert hij Knuttel-Fabius, waar deze de wereld van her achttiendeeeuwse Nederlandse kinderboek aanmerkt als een broedplaats van 'valse moraal,
cynische, zenuwschokkende verhalen, vaak doortrokken van her vergif der sentimentaliteit uit de tijd van de Werther- en Julia-roman', dat alles overgoten door
een ijselijke braafheid, `de eeuwige zucht om to leren en to bedillen' naast een `absoluut gemis aan humor en kinderlijke uitgelatenheid' . Daalders conclusie ligt voor
de hand: 'Uit de 17de en een belangrijk deel der 18de eeuw is niets van betekenis
to voorschijn gekomen : langdradigheid en prekerij bederven de sfeer' (p . 54-55) .
Tegen dit vonnis, waaraan op den duur zelfs Van Alphen niet ontsnapte, leek geen
beroep mogelijk . Daarvoor was eerst een algemene herwaardering van de achttiende-eeuwse literatuur, speciaal van de pedagogische Verlichting, nodig .
Pas sinds de jaren tachtig constateren we geleidelijkaan een klimaatverandering .
Min of meer parallel aan de verbreding (sommigen zullen zeggen : de vervaging) van
het literaire spectrum met specifieke deelgebieden als populair proza, 'koloniale' en
vrouwenliteratuur ontstaat zo ook een hernieuwde aandacht voor her historische
kinderboek, die in 1989 een voorlopig hoogtepunt gevonden heeft in de publikatie van De hele Bibelebontse Berg. Degeschiedenis van het kinderboek in Nederland &
Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden . Hoewel aan dit goed ogende boek een
hele reeks van auteurs hun medewerking verleende, bleef her toch misschien juist
daardoor een war ongelijkmatig werk, waarbij vooral her negentiende-eeuwse kinderboek absoluut niet uit de verf kwam . Dat is een constatering, Been verwijt! Want
voor een enigszins aan de tegenwoordige eisen beantwoordend overzicht van de
belangrijkste figuren (auteurs, illustratoren en uitgevers), genres en niet to vergeten
de kinderboeken zelf ontbreekt her nu eenmaal aan de nodige voorstudies . En zonder bio-bibliografisch veldwerk blijft elke literatuurgeschiedenis een fantoom .
De kritiek heeft dan ook niet nagelaten to wijzen op dit fundamenteel manco van
De hele Bibelebontse berg die, althans voor wat de negentiende (en twintigste eeuw)
aangaat, geen bruikbaar alternatief leverde voor Daalders ouderwetse overzicht van
namen en titels . Ik weet niet in hoeverre een echo van deze bezwaren is doorgedrongen tot de neerlandistiek . Opvallend is wel dat De hele Bibelebontse bergbij mijn
weten in geen enkel neerlandistisch tijdschrift besproken is, war misschien symptomatisch mag heten voor de eerder aangewezen blinde vlek op dit punt . Men
begrijpt dat ik daarom met enige gretigheid op her verzoek van de redactie inga om
hier een en ander to melden over her achttiende-eeuwse Nederlandse kinderboek als
probleem en opgave voor de neerlandistiek . Her zal geen reprise worden van mijn
universitaire afscheidsrede, al heeft her daarmee natuurlijk wel to maken .
Directe aanleiding tot dit vertoog is de voltooiing van de Bibliografie van Nederlandse School- en Kinderboeken 1700-1800 (BNK), waaraan mijn vrouw en ik sinds
de jaren tachtig met grote intervallen hebben gewerkt en die naar het thans uitziet
eind 1996 zal verschijnen .2 Daarmee zou Nederland in een keer beschikken over
lets war in Frankrijk en Engeland nog op geen stukken na voorhanden is : een in
principe volledig overzicht van de Nederlandstalige produktie op dit gebied in deze
periode .
Om hoeveel en wat voor soort werken gaat her hier? Hoe zijn ze opgespoord? Tot
welke nieuwe inzichten leidt die inventarisatie? En vooral : war voor belang heeft dit
alles voor de neerlandistiek?
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2 Opzet en samenstelling van de Bibliografie van Nederlandse School- en Kinderboeken 1700-1800
Die eerste vraag naar de kwantiteit lijkt, nu de BNKgereed is (voor zover een bibliografie ooit klaar kan zijn) het gemakkelijkst to beantwoorden . Het gaat bij elkaar
om ruim 1700 Nederlandstalige publikaties, binnen onze landsgrenzen verschenen
tussen 1700 en 1801 . 3 Zulke getallen zeggen op zichzelf natuurlijk weinig, maar ze
krijgen enig relief als men bedenkt dat Buisman voor de hele periode 1600-1815
`slechts' 2604 romans, verhalenbundels en andere vormen van populair proza heeft
aangetroffen,4 trwijl Landwehr over de nog langere periode 1542-1813 in totaal
918 Nederlandse emblematabundels registreert . 5 De tijdgenoot heeft in elk geval
die explosie van kinderboeken in her laatste kwart van de achttiende eeuw met verbazing en soms ook met ergernis aanschouwd . Het werd echt to gek : iedereen die
een pen kon hanteren ging kinderboeken schrijven .
Zo publiceerde een zekere Meindert Houtkamp, theologisch student to Utrecht,
aldaar in 1780 een klein bundeltje : Vrugten van eene Uitspanning op 't Land, voor
Kinderen. lk heb her boekje zelf tot dusver niet kunnen traceren, maar bet werd kort
na verschijnen gerecenseerd in de Nederduitsche Dicht- en Toneelkundige Bibliotheek
(Amsterdam 1781, p. 108) . Terloops : dat zo'n literair tijdschrift voor volwassenen
zich met kinderpoezie occupeerde mag als zodanig reeds opmerkelijk heten . Echter
ook de veel gelezen Vaderlandsche Letter-Oefeningen bespraken sinds de oprichting
in 1761 incidenteel Nederlandse school- en kinderboeken ; vanaf 1778 zelfs met
sterk toenemende frekwentie. Maar hoor nu die anonieme recensent van de Nederduitsche Dicht- en Toneelkundige Bibliotheek als hij - goed twee jaar na Van Alphens
primeur - de Vrugten van eene Uitspanning op 't Land onder ogen krijgt : 'wij hoopen, dat men eindlijk eens zal begrijpen, dat men nu voor eene Eeuw Kindergedichten genoeg heeft, en wenschen dat de Heer Houtkamp, het hek (zoo men zegt) mag
sluiten .' Houtkamp hekkesluiter? Het lijkt er niet op! De grote stroom begon toen
juist op gang to komen .
Korter volgend nog op Van Alphens succesbundeltje ligt de publikatie in 1779
van de Proeve over de opvoedingdoor Betje Wolff. Geen boek voor kinderen ditmaal
maar voor hun moeders . Niettemin rekende deze auteur, die de achttiende eeuw
uitriep tot een eeuw `waarin men voornamelijk voor kinderen schrijft' (p . 19), al bij
voorbaat op een gevoel van verzadiging bij lastige knorrepotten : "`lieve Hemel! al
weer van Kinderen"! Ja van Kinderen, Nero . Verveelt her U? ga heen .' (p. 4) .
Van Alphen, zo wordt uit de BNKwel duidelijk, was een ware trendsetter, die op
alle manieren schaamteloos geplunderd en nagevolgd werd . Kampioen-plagiator
was zijn stadgenoot Pieter 't Hoen met zijn in hetzelfde jaar 1778 gepubliceerde
Nieuwe Proeve van klijne Gedigten voor Kinderen, zogenaamd uitgegeven omdat
vader 't Hoen het gejengel van zijn zoontje om 'meer Van Alphen-versjes' niet langer kon uithouden en toen zelf maar aan bet kinderdichten sloeg . Doller nog met
de Van Alphen-imitatie maakte her Jan Jordens. Terwijl Mr. Hieronymus uit zijn
kindergedichten bewust alle godsdienstige leerstelligheid had geweerd, werd zijn
bewonderaar Jordens erdoor op het onzalige idee gebracht om in dezelfde trant een
bundeltje berijmde gebeden Voor Kinderen (Amsterdam 1782) samen to stellen .
Ook hier gold her excuus dat de kinderen er zogenaamd zelf om gevraagd hadden :
`Men heeft ook gemerkt, wanneer de kleine snappers het een of ander vaersje [van
Van Alphen] lazen of opzeiden, hoe genegen zij dikwijls waren om op dezelfde wijze
ook to bidden .' (voorbericht) .
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Toch vormt de kinderpoezie met 89 nrs . niet eens de grootste van de 24 verschillende rubrieken waaruit de BNKbestaat. Liefst 37 edities komen daarvan op naam
van Van Alphen, hetgeen wel zijn dominante plaats in deze sector illustreert . Buiten de reeds genoemde kinderdichters komen we hier bekende namen tegen als Joh .
le Francq van Berkhey, J . Hazeu Cz., Hendrik Riemsnyder, Betje Wolff en Aagje
Deken. Maar er zitten ook echte verrassingen onder zoals de vaak herdrukte Vaderlandsche Kermisvreugd (Dordrecht 1782) door Roelof Arends met de sublieme
prentjes van K.F Bendorp en her even aardige vervolg Vaderlandsche Kindervreugd
(Amsterdam 1794) . Gedichten voor kinderen vinden we overigens soms ook in
Abecedaria U .H. Swildens), prentenboeken (Hendrik Numan), emblematabundels
Uan Luyken), mengelwerken, almanakken, geschenken en nieuwjaarsgiften U .F
Martinet), schoolboeken en vooral in werken van zedenkundige of godsdienstige
aard, die elk weer in een aparte groep zijn ondergebracht, overeenkomstig de genologische indeling van de BNK Her zal niet verwonderen dat daarbij de rubrieken

SINT NIKOLAAS .

W

ee ifimer ten heilig'

Bij kindren hemind,

Gij, Ant Nikoh i
Hoadt kindren to vrind ;

Afbeelding 1 : ['De Gochelaar] Uit:

Vaderlandsche Kermisvreugd, Vertoond
In Acht Kunstplaaten, Geteekend En
Gegraveerd Door KR Bendorp, Met
Toepasselijke Vaersjes Door R . Arends.

Dordrecht, H . de Haas en Compagnie, z .j . [1782] . 8° . (prive-collectie
Nijmegen) .

Afbeelding 2 : ['Sint Nikolaas'] Uit :

Vaderlandsche Kindervreugd, vertoond
in agt Kunstplaaten, met toepaslyke
Gedichtjes. Amsterdam, Kuiper, van

Vliet en ten Brink, 1794 . 8 °. (UB Leiden 1074 H 15) .
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godsdienstonderwijs (286 nrs .) en Nederlandse taal (207 nrs .) verreweg her
omvangrijkst blijken . Bijbelse geschiedenis komt met 142 nrs . op een goede derde
plaats . Binnen elk genre treffen we ouderwets en hoogst modern vlak naast elkaar
aan . Terwijl de verlichte theologie al duidelijk haar stempel op her godsdienstonderwijs had gedrukt, kwam bijvoorbeeld ds. WL . Krieger (een vriend van Van
Alphen) in 1786 nog aanzetten met een heruitgave van Willem Saldenus' Kinderschool uit 1668 . Het ook voor die tijd reeds hopeloos ouderwetse vragenboekje vergde volgens De Recensent jrg. 1 (1787), p . 114, `de maag van eenen kaapschen buffel
om behoorlyk verteerd to konnen worden .'
Verreweg de meeste titels uit de BNKbetreffen boeken voor instructie en onderwijs . Schoolboeken dus, waarbij men niet alleen moet denken aan klassikaal onderricht op een of andere openbare instelling maar ook aan boeken voor particulier
huisonderwijs door een goeverneur of door de ouders (meestal de vader) van de kinderen zelf. Bij dergelijke leerboeken valt bet met altijd uit to maken of ze nu in eerste instantie bestemd waren voor de meester zelf of dat de kinderen ieder over een
eigen exemplaar beschikten . Hoe dikker en duurder bet boek, hoe kleiner de kans
dat kinderen ze eigenhandig gehanreerd hebben . Vandaar dat in enkele twijfelgevallen een titel uit de BNKwordt voorafgegaan door de aanduiding m (= marginaal) . In elk geval zijn de meeste boeken die tot 1778 voor kinderen geschreven zijn
leerboeken of catechismussen en om die reden is daarover ook meet in kerkelijkeof overheidsarchieven to vinden dan over de kinderboeken in engere zin . Zo heeft
Smeur in 1960 een dissertatie gewijd aan de oude Nederlandse rekenboeken, 6 terwijl Riemens in 1919 een nog altijd nuttig overzicht leverde van de Franse leer-

Wie aet een kwade Tend of titan is ores
ten .
Op on fabdcls *s, trek ik u
bt

Afbeelding 3 : Uit: De Nieuwe Lorre Kinder Almanach, Voor bet Schrikkelaar 1760.
s'Gravenhage, Pieter Servaas, 1760 . oblong 8 0 . (enig bekend exemplaar Gemeentebibliotheek Rotterdam, sign . 1407 H 13) .
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boekjes die hier in omloop waren . In recente tijd zijn daar nog de publikaties van
ET de Booy over her onderwijs in Utrecht en her proefschrift van Loonen over
Engelse instructieboeken bijgekomen . Het is echter zeker niet zo dat voor Van
Alphen her kinderboekenlandschap woest en ledig was, zoals altijd wordt beweerd .
Want buiten de talloze schooluitgaven, die dikwijls nog uit de vorige eeuw stamden
(her rekenboekje van Bartjens!), bestonden er ook ruimschoots voor 1778 al diverse prentenboeken en almanakken `voor her divertissement van de jonge Jeugd', zoals
De Nieuwe Lorre KinderAlmanach (1760) en de rinds 1761 bij dezelfde uitgever Pieter Servaes to 's-Gravenhage uitgegeven St. Nicolaas Almanach. Hoe komt her dan
dat Daalder en zijn voorgangers daarover nooit geschreven hebben? De reden is dat
ze zulke boeken nooit gezien hebben, omdat ze zo extreem zeldzaam zijn . En daarmee kom ik meteen aan onze tweede vraag, die van de zoekwegen .
3 Op zoek naar het oude kinderboek : een circuit van verzamelaars
Her samenstellen van een bibliografie is altijd een tamelijk ondankbaar karwei . Hellinga heeft in een `in memoriam-Maria Elizabeth Kronenberg' met fijn gevoel dit
onontkoombare lot van de bibliograaf aangeduid . War eens her levenswerk was van
twee mensen : de Nederlandsche Bibliografie van 1500 tot 1540, vervaagde in her
wetenschappelijk jargon eerst tot `Nijhoff-Kronenberg' om daarna verder to verschrompelen tot de simpele lettercombinatie NK . Men hoeft daarover niet zielig to
doen . Maar her tekent de kloof die dikwijls bestaat tussen bibliograaf en gebruiker .
Voor de meeste bibliografen volstaat een speurtocht in openbare bibliotheken en
collecties . Om een bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken uit de
achttiende eeuw to kunnen samenstellen moesten de makers echter eerst op het verzamelpad . Alle grote kinderboekencollecties bleken tot voor kort in particuliere
handen to zij n geweest of waren dat nog steeds . Daaronder ook verreweg de belangrijkste, die van Mr. C.F van Veen (1912-1981) to Warder .7 Aan Amerikaanse universiteiten is research op het gebied van de literatuurgeschiedenis niet denkbaar zonder nauw kontakt met particuliere verzamelaars . Ook onze kunsthistorici hebben
sinds lang geleerd om rekening to houden met kunsthandel en veilingwezen . 'Collecting -schreefde bekende Engelse kinderboekverzamelaar Peter Opie - is not just
a matter of buying, or even of finding, it is [a matter] of recognising, of being able
to see - and thereafter make others see - what is interesting and what is rubbish .' $
De gemiddelde neerlandicus echter staat dikwijls nog volkomen vreemd tegenover
her circuit van boekverzamelaars . Hij beschouwt deze lieden, en soms niet ten
onrechte, als onverbeterlijke dilettanten zonder wetenschappelijke discipline .
Intussen moesten wij daar toch terecht om boeken to zien .
Voor schoolboeken bestaat onder verzamelaars weinig belangstelling, des to meer
echter voor her kinderboek in engere zin, zeker wanneer die aantrekkelijk geillustreerd zijn . Her gevolg is dat juist de zeldzaamste categoric - de prentenboeken waar bibliotheken vroeger geen oog voor hadden en thans geen geld meer voor hebben op drift is geraakt. Zo beyond zich De nieuwe en vermaaklijke Kinderen Bogaard
(4e druk!, Amsterdam, Wed. J . van Egmond, 1794) tot 1962 nog in de prive-collectie van Jan Borms to 's-Gravenhage . Sindsdien spoorloos! 9 Datzelfde geldt voor
de 18e-eeuwse prentjesalmanakken van Houtgraaf en de oudste ABC-boekjes uit
her bezit van Mr. C .F. van Veen . Ze zijn bij de veiling van diens Nederlandse kinderboeken in 1982 allemaal naar onbekende oorden geemigreerd . En de vroegste
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Nederlandse vertaling van een klassieker als de Geschiedenis van den Prins Lee Boo
(1799) 10 heb ik zelfs nooit ergens kunnen traceren . Gelukkig bezit her Haagse
gemeentearchief een (incomplete) set van de St. Nicolaas Almanach, maar van zijn
voorganger, de (Nieuwe) Lorre Almanach voor Kinderen (1761), resteert maar een
enkel exemplaar in latere band . In de BNKworden titels zonder vindplaats met een
asterisk (*) aangeduid . Het zijn er helaas maar al to veel .
Reeds tweemaal gebruikte ik in verband met oude kinderboeken her door antiquaren zo lichtvaardig gehanteerde woord 'zeldzaam' . Natuurlijk zijn thans bijna
alle achttiende-eeuwse boeken zeldzaam in de zin van schaars . Maar echt zeldzaam
en gezocht zijn vooral die kleine fragiele kinderboekjes, waarvan dikwijls nog maar
een enkel specimen voorhanden is . Toch zie je soms zo'n gewaand unicum in vier
of vijf verschillende catalogi opduiken . Misleidende frekwentie, want het betreft
dikwijls een en hetzelfde exemplaar dat van de ene particuliere verzameling naar de
andere verhuist . Om die interne verschuiving zichtbaar to maken hebben wij van
elk exemplaar zoveel mogelijk de herkomst nagegaan, de eventuele eigendomsmerken en de aanwezigheid in vroegere collecties vermeld . Zo rijst uit deze bibliografie
min of meet vanzelf her beeld op van de grote verzamelaars van dit soort kleine
documenten uit heden en verleden : van de absolute pionier Gerrit van Rijn (18461912) tot her tegenwoordige antiquariaat Forum, dat een substantieel deel van de
collectie-Van Veen heeft verworven .
Door de snel voortgaande automatisering is de speurtocht in openbare bibliotheken naar oude Nederlandse kinderboeken ontegenzeggelijk vergemakkelijkt .
Van de andere kant zijn die nietige boekjes door ditzelfde proces van hercatalogisering soms ook uit her zicht verdwenen en men kan slechts hopen dat de Short- Title
Catalogue Netherlands voor de achttiende eeuw (waaraan thans begonnen wordt) ze
weer tevoorschijn zal brengen. Dan nog betreft her natuurlijk uitsluitend her boekenbezit van de grote wetenschappelijke bibliotheken, niet dat van de juist op dit
gebied onmisbare particuliere verzamelaars .
4 Nieuwe gegevens - maar ook nieuwe inzichten?
Welke nieuwe inzichten biedt ons de Bibliografie van Nederlandse School- en Kinderboeken 1700-1800? Vooropgesteld zij dat bet samenstellen van een bibliograf e
een heel andere bezigheid vormt dan her interpreteren van de daarin besloten gegevens. Men zou kunnen zeggen : dat is andermans taak, wij hebben slechts her materiaal daarvoor aangedragen . Toch blijft her verleidelijk om alvast enige voorzichtige conclusies to trekken, zoals in her voorafgaande ook bier en daar reeds gedaan is .
De getalsmatige verhouding tussen schoolboek en kinderboek-in-engere-zin of die
tussen nieuw en herdruk worden hier voor her eerst goed duidelijk . Verder kan de
stormachtige groei van her boekenbestand in beide sectoren nu beter in kaart worden gebracht, terwijl tevens her toenemend of soms juist afnemend percentage van
vertalingen uit het Latijn, Frans, Duits en Engels zichtbaar wordt . Welke schrijvers
op kinderboekengebied her meest actief waren, war voor aandeel predikanten,
schoolmeesters en vooral vrouwen in die hele ontwikkeling hadden, welke uitgevers
de markt beheersten, hoe duur de boeken waren - her valt allemaal, zij her niet zonder enig voorbehoud (gezien de lacunes in her bewaard gebleven materiaal) uit deze
zakelijke inventarisatie of to leiden . Statistieken en grafieken kunnen dit voortaan
nauwkeurig in beeld brengen . Zelf bepaal ik mij nu tot twee majeure conclusies .
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Wat opvalt is allereerst de enorme diversiteit, de rijke schakering van genres en
onderwerpen . Achttiende-eeuwse kinderboeken bestrijken werkelijk elk gebied :
van godsdienst tot gymnastiek, van ABC tot zwemonderricht . Op voorhand zou
men misschien veel sprookjesboeken verwachten maar die vormen relatief slechts
een kleine groep . Voor de mannen van de Verlichting begon alle ontwikkeling met
goed, dat is redelijk en logisch denken . Maar niet iedereen was daartoe bekwaam of
geneigd . Vrouwen bijvoorbeeld werden verondersteld moeite to hebben met aaneengeschakeld denken . Voor hen publiceerde Philippine Knigge in 1789 haar Versuch einer Logic fir Frauenzimmer. Ook kinderen echter dienden van jongsaf
geschoold to worden in deze redeneerkunde . De Duitse pedagoog Karl Philipp
Moritz hielp hen op weg . Zijn boekje werd eveneens in her Nederlands vertaald als
Proeve eener korte beoeffenende Redeneerkunde voor de Jeugd; Ook gedeeltelijk voor
Onderwijzers en Denkers. (Amsterdam, M . Schalekamp, 1789) . Gouverneur Straal-

man leert hierin zijn pupil Frederik aan de hand van zeven prenten naar Daniel
Chodowiecki `de groote Konst van order en verdeeling, van vergelyking en onderscheiding waarop het gantsche geluk van den Mensch gegrond is .' Een jaar later
reeds kwam H . van Waerdenburg voor de dag met een Katechismus der beschouwende
Redenkunde, voor mijne ongeleerde en jonge Landgenooten (Rotterdam, Johannes
Pots, 1790) . Ook verscheen er een door prof. Carolus Boers uit het Duits vertaalde
Dichtkundige Godgeleerdheid voor Kinderen, die in 1791 zelfs een tweede druk
beleefde, en - ander uiterste - een voor kinderen bewerkt tekenboek met renaissancistische modellen van Annibale Carracci .
In sommige gevallen past enige twijfel over de werkelijke gebruikers . Zeker is dat
auteurs zowel als uitgevers, eenmaal het nieuwe lezerspotentieel ontdekt hebbend,
hun produkten graag voorzagen van het keurmerk : `voor de jeugd' . Maar even onbetwistbaar is dat achttiende-eeuwse opvoeders van hun pupillen veel durfden eisen .
Als leek op velerlei gebied durf ik toch wel zeggen dat de moeilijkheidsgraad van het
toenmalige kinderboek aanzienlijk hoger lag dan mijn eigen kinderen ooit onder
ogen hebben gehad . Encyclopedische kennis scoort hoog, eigen onderzoek en zelfwerkzaamheid worden uitdrukkelijk gestimuleerd . Op seksueel gebied doet men
allesbehalve kinderachtig . En wat dat moralisme betreft waaraan Daalder zich zo
ergerde : als zoiets een gebrek is dan geldt het voor alle literatuur uit de achttiende
eeuw, die echter naar eigen maatstaf beoordeeld moet worden .
Peter Watson heeft daarover in The Observer van 25 juni 1995 enkele verstandige dingen gezegd naar aanleiding van een veilingcatalogus van Engelse kinderboeken uit her bezit van Marjorie Moon ." Zijn artikel draagt de programmatische titel
`Taking a high moral tone' en de recensent bestrijdt onder die kop het dikwijls
gehoorde geluid dat achttiende- en negentiende-eeuwse kinderboeken door hun
belerend karakter alleen maar afkeuring verdienen . Integendeel, aldus Watson, `So
many of the titles in this collection show how eager the Victorians were, not simply to entertain their children, but to improve, instruct and educate them, to inculcate a high moral tone . [they] show that middle-class Victorians were concerned obsessed even - to ensure that children were educated properly, in facts and a moral
sense, too .' Wat hier gezegd wordt over Engelse ouders uit de Victoriaanse tijd geldt
evenzeer voor de verlichte burgers uit onze achttiende eeuw. Zij namen hun jeugdig publiek serieus en her succes van zo menig kinderboekschrijver bewijst dat hij
of zij voor die tijd de juiste toon aansloeg.
Een tweede punt dat - naast de grote verscheidenheid van genres en onderwer-
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pen - bij die Nederlandse school- en kinderboeken uit de achttiende eeuw onmiddellijk opvalt is her internationele karakter van her lectuuraanbod . Schrijvers en uitgevers kiezen uit de omringende taalgebieden alles wat in hun kraam to pas komt,
daarbij niet gehinderd door enig kopijrecht . Als een buitenlands kinderboek eenmaal succes heeft wordt her onmiddellijk in her Nederlands vertaald of bewerkt .
Her omgekeerde komt om begrijpelijke reden minder voor. Ook Van Alphen speelde voor zijn Kleine Gedigten voorKinderen leentjebuur bij twee Duitse voorgangers :
Burmann en Weisse . Lutherse predikanten, Franse en Engelse schoolmeesters
introduceren of vertalen hier leerboekjes uit her land van herkomst . Uitgevers als
H .C.A. Thieme to Zutphen, zelf van Duitse origine, en Willem Houtgraaf re
Amsterdam zetten met behulp van hun buitenlandse kontakten een heel fonds van
vertaalde kinderboeken op . Her makkelijkst gaat dat als her origineel weinig tekst
en veel platen bevat . Prentenboeken lenen zich bij uitstek voor een internationale
markt . Soms wordt daarmee trouwens al van begin of rekening gehouden door
onderschriften in twee of meet talen . Thieme spans war dat betreft de kroon door
de publicatie vanaf 1798 van een Nieuw Printenboek voor Kinderen, behelzende :
Onderwerpen uit het Ryk der Natuur, der Wetenschappen, Kunsten en Ambachten
naauwkeurigafgebeeld, en in vyfTaalen, bevattelyk, beschreeven . Die vijf talen waren :

her Nederlands, Duits, Frans, Engels en Italiaans . Her werk, dat in afleveringen verscheen, was een gedeeltelijke vertaling/bewerking van Friedrich Justin Bertuch's
beroemde Bilderbuch fair Kinder, Weimar 1790-1830, 12 dln . met 1185 handgekleurde kopergravures . Maar Thieme (of degenen die onder zijn directie werkten)
putten voor dit Nieuw Prentenboek ook uit andere bronnen . Hoe nu de relatie tussen deze Zutphense uitgave en haar Duitse (en Franse) modellen precies is moet nog
nader worden onderzocht. Soortgelijke vragen laten zich bij haast elk achttiendeeeuws kinderboek stellen, to beginnen met her groot en klein ABC . Wie zich met
achttiende-eeuwse kinderboeken bezighoudt wordt onvermijdelijk comparatist .
Ook binnen de neerlandistiek wordt tegenwoordig graag de wenselijkheid naar
voren gebracht van internationalisering . Men wil de eigen literatuur en de publikaties daarover graag voor een zo breed mogelijk internationaal forum presenteren,
omdat anders - bij een betrekkelijk klein taalgebied - her gevaar dreigt van intellectuele inteelt . Her kinderboekenlandschap van de achttiende eeuw vormt bij uitstek een terrein zonder andere grenzen dan die tussen lezers en analfabeten .
5 Een nieuwe uitdaging voor de neerlandistiek
Tenslotte de moeilijkste vraag: was voor belang heeft dit alles voor de neerlandistiek? Een onbevredigend antwoord op dit punt zou mijn hele voorafgaande betoog,
althans hier, overbodig maken . Misschien is de vraag onduidelijk gesteld, zolang
men niet weet of niet meer weet wat nu precies de neerlandistiek inhoudt . Voor
beoefenaars van de Nederlandse taalgeschiedenis lijkt het belang van deze BNKevident. In een nog niet zo ver verleden heeft her duo Knol-Maas onder auspicien van
her toenmalige ZWO een bibliografie van Nederlandse taalkunde vervaardigd . Her
tweede van de drie delen bestrijkt de periode 1698-1800 . Vergeleken met deze proeve van inventarisatie bevat de nieuwe BNKongeveer bet drievoudige, nu in de vorm
van uitgebreide titel- en inhoudsbeschrijvingen met toelichting. Her gaat dan om
boekjes voor spelling, leesonderricht, schrijfonderwijs, her opstellen van brieven,
grammaticale kennis en her gebruik van spreekwoorden . Voor de geschiedenis van
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het onderwijs in de moedertaal levert de BNKeen schat aan materiaal, maar her is
vermoedelijk niet het soort informatie waar lezers van het tijdschrift Nederlandse letterkunde op zitten to wachten . Voor de literatuurhistorici onder ons blijft er echter
genoeg over. De sector kinderpoezie, waarover al gesproken is, wordt geflankeerd
door een aanmerkelijk aantal verhalenbundels, mengelwerkjes, toneelstukken en
kindertijdschriften . Hun belang ligt zelden in de pakkende stijl of originele gedachte, al zijn deze kinderboekjes naar her uiterlijk dikwijls buitengewoon attractief.
Zelden is er door drukkers en illustratoren zo voorbeeldig werk afgeleverd voor kinderen. En wie denkt dat er v66r Theo van Hoytema's Uilen geluk, 1895, (dat niet
eens een echt kinderboek is) in Nederland alleen maar inferieure kinderboeken zijn
geproduceerd weet niet waarover hij spreekt . 12 Ik wijs er ook op dat laat-achttiende-eeuwse kinderboeken en speciaal kinderalmanakken als eerste gestoken werden
in een uitgeversband, toen een nieuw fenomeen .
Het belang van het achttiende-eeuwse kinderboek voor de neerlandistiek ligt
echter niet alleen in dit esthetisch of boekhistorisch aspect . Evenmin in het feit dat
men sommige ontwikkelingen in de 'grote' literatuur - bijvoorbeeld de opkomst
van het sentimentalisme, het vaderlands gevoel 13 of de huiselijkheidscultus - hier
op micro-niveau kan terugvinden . Waar her om gaat is in to zien dat deze achttiende-eeuwse school- en kinderboeken in hun totaliteit een compleet europees cultuurbeeld reflecteren: zowel de pedagogische Verlichting van Locke, Rousseau, de
Duitse filantropijnen, Martinet, De Perponcher enzovoort, als de meet behoudsgezinde tegenkrachten . 'Reflecteren' is misschien nog to passief uitgedrukt . Her achttiende-eeuwse kinderboek fungeert dikwijls als katalysator en wegwijzer naar een
nieuwe maatschappij, waarin de jeugdige lezers spelenderwijs worden binnengeleid .
Zo'n alomvattende, de hele samenleving rakende ontwikkeling mag ook de literairhistoricus niet onverschillig laten . De vraag wordt dan niet langer : war heeft een
neerlandicus aan die oude kinderboeken, maar : welke bijdrage kan de neerlandistiek leveren aan het interdisciplinaire onderzoek van deze vergeten schatten uit her
verleden?
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Het is niets meer, dan dit schilderij

Over de gedichtencyclus `Schilderij' van Rutger Kopland'
Hugo Brems

Henri de Braekeleer, Het Teniersplein to Antwerpen (1876), 81 x 64 cm, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
De vier gedichten, waaruit de cyclus `Schilderij' van Kopland bestaat, zijn geschreven bij her doek 'Het Teniersplein to Antwerpen' van Henri de Braekeleer 2 . Ze zijn
dan ook to lezen in minstens drie op elkaar inwerkende contexten .
Vooreerst is er die van het schilderij van De Braekeleer en het oeuvre van de schilder. Maar als commentaar daarop voegen de gedichten zich ook bij de eerdere cornmentaren, die immers de kijk op De Braekeleer mede bepalen . In de tweede plaats
is er de traditie van het genre van het beeldgedicht, de conventies daarvan en de ver-
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wachtingen die eruit voortvloeien . En tenslotte is er de context van de bundel en
her werk van Kopland . Voor wie een grondige analyse van de cyclus onderneemt,
komen daar nog de bestaande analyses van de reeks bij 3 .
'Het Teniersplein to Antwerpen' is een dock uit 1876, dat in het oeuvre van De
Braekeleer een periode afsluit, de zgn . 'Groep Couteaux', die loopt van 1869 tot
18764 . Uit die periode dateren zijn meest bekende en meest karakteristieke werken,
zoals `De geograaf' (1871), 'Antwerpen : De kathedraal' (1872), 'Her atelier van de
kunstenaar' (1873), `De man bij het venster' (1873), `De zaal in Her Brouwershuis
of De man in de stoel' (1876) en tenslotte 'Het Teniersplein to Antwerpen' (1876) .
Het zijn nogal mysterieuze doeken, die zeer uiteenlopende commentaren hebben
teweeggebracht . Her mysterieuze zit vooral in wat Todts omschrijft als `de wonderlijke samenhang [ . . .) tussen een ongehoord doeltreffende picturaliteit en schijnbaar
inhoudelijke banaliteit .' (Todts, 1988, 102) . Maar er vallen nog wel meer dingen
op in deze werken . Zo is er de intrigerende eigenaardigheid dat de afgebeelde personages ons zelden of nooit aankijken . Zij zijn afgewend, trekken onze blik minder
naar zichzelf dan wel naar datgene waar zij naar kijken. Daarnaast is er het opvallende gebruik van kaders, ramen, deuropeningen, kortom omlijstingen, die binnen
de omlijsting van her schilderij zelf weer andere taferelen of ruimten afbakenen, de
voorstelling compartimenteren . Typische voorbeelden daarvan zijn onder meer
'Her atelier van de kunstenaar', `De vrouw bij bet gordijn', `De lezing van een brief',
`De man aan bet venster', 'zittende man', `De kathedraal' en 'Het Teniersplein' . Of
een werk van iets latere datum, `De oude herberg Her Loodshuis to Antwerpen'
(1877), waarin een opeenvolging van deuromlijstingen een diepteperspectief laat
zien, dat alle aandacht trekt naar bet vrouwtje dat helemaal achteraan wortels zit to
schrapen . En tenslotte, in samenhang met her voorgaande, resulteert die compartimentering meer dan eens in een spanning tussen binnen en buiten . In `Het Teniersplein' zijn die verschillende kenmerken samen in sterke mate aanwezig . Die compositorische eigenaardigheden spelen, zoals we zullen zien, ook een belangrijke rol
in de gedichten van Kopland .
Rond 1940, de 100e verjaardag van de geboorte van de schilder, verschenen er
heel wat publicaties over zijn werk. De interessantste daarvan zijn die van De Bom
1941, Gilliams 1941, en Haesaerts 1943 . De Born - die ook al door Van Deel werd
aangehaald - bekijkt 'Her Teniersplein' helemaal met een nostalgische en chauvinistischAntwerpse blik . Hij schrijft, met veel aandacht voor het anekdotische detail :
'Het geeft her gezicht van uit zijn venster weer, met een stuk van de oude gemeenteschool op de Kipdorpvest, daarover een hock van den porseleinwinkel Dierckx,
verder bet cafe op den hock der Leysstraat (A la ville de Cologne, bij EveraertsVleminckx) en ernaast de caveau (waar de soldaten graag gingen en waar gezongen
werd), en, op den achtergrond, de silhouet van den St. Jacobstoren en van die kerk.'
(De Born 1941, 46) . Her merkwaardige is dat her bier een beschrijving betreft, die
nauwelijks uit her schilderij zelf is of to lezen . Meer op bet dock zelf betrokken is een
andere passage : `De Teniersplaats (1878) is ook een der groote bladzijden in de Braekeleer's werk . Op zijn oude parochie van St .-Jacobs tuurt droomend door 't venster van zijn werkplaats aan de Kunstlei, een eenvoudig vrouwelijk wezen, een volkskind. Het is of daar zijn eigen leven, zijn jeugd, zich voor hem openspreidt . Her
werk is doordrenkt van stil gepeins - en nimmer kan juister de sfeer van bet toenmalige, nog zoo egaal-rustige in de Scheldestad weder worden gegeven dan bier is
gedaan . Een adem van verleden schijnt hier over heen to gaan .' (De Bom 1941, 54) .
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Van die nostalgische, serene, zelfs genietende sfeer, is geen spoor meer terug to
vinden in her essay van Gilliams . Bij hem staat alles in her teken van een diepe en
ongeneeslijke melancholia, die hij beschrijft als `de bijzondere, knagende en kwijnende Zondagsche stemming, die de vereenzaamde geest verbittert en het onbevredigde lichaam tot een last en een vernedering maakt' (Gilliams 1941, 21) . Elders
heeft hij her over `doffe berusting' en `moede gelatenheid', en hij vat als volgt samen :
`De Braekeleer ziet hoofdzakelijk de fataliteit van her vergankelijke en her getaande,
de geest van her door de tijden omgeploegde .' (Gilliams 1941, 37) . Verder staat hij
uitgebreid stil bij `De man voor het venster', waarvan `HetTeniersplein' als het ware
een reprise is . Hij ziet dat schilderij als de 'objectieve weergave van een zeer subjectieve toestand' . En verder : 'Ook hier is de stilte volledig . En niet als een voorbijgaande stemming, is de eenzaamheid voelbaar geworden ; zij is een bewust doorstane bestendigheid, een irreparabele, tragisch-heroische levensstaat .' (Gilliams, 1941,
70 en 71) . Het emotionele accent is hier dus helemaal verschoven, maar dat neemt
niet weg dat de interpretatie essentieel blijft draaien rond ruimte en tijd . Daarover
gaat het heel expliciet in de manier waarop Paul Haesaerts de personages op de doeken karakteriseert : 'ils connaissent leur sort : ils sont absorbes par leurs preoccupations personnelles et en constante conversation interieure avec eux-memes. Leur
monotone monologue bruit comme une horloge et ressasse indefiniment : `Pourquoi suis-je sur cette terre ? Nul ne le Bait . Accepte cc qui t'arrive !' (Haesaerts 1943,
22) . En over doeken als dit, met een personage dat door her venster naar buiten
kijkt : 'Il y a la un decor qui bouche la vue et limite le champ permis au regard . [. ..]
Pour De Braekeleer tous les horizons sont bouches . Les fenetres ont beau s'ouvrir,
la pensee prendre son elan, aucune evasion nest possible . Les corps et les ames sont
enfermes dans une caverne qui, toute grande qu'elle soit, n'a pas d'issue . Lair y est
lourd et la lumiere diffuse. Et tel est aussi le langage de sa technique : son dessin fait
de la forme un etau, une limitation de l'etre ; ses couleurs, denses et saturees pesent
sur tout cc qu'elles evoquent et couvrent .' (Haesaerts 1943, 23) .
De overeenkomst met enkele motieven uit de gedichten is opvallend . Van het pittoreske of nostalgische van De Bom is helemaal geen sprake meer, wel van de melancholische, berustende, gelaten sfeer van Gilliams en van her uitzichtloze uitzicht van
Haesaerts . Her gedicht wemelt van adjectieven als 'benauwend', 'grijs', `leeg', 'vervallen', `blind', `verlaten', 'grauw' . En al even frequent zijn de ontkenningen en de
wendingen die een toekomst, een perspectief afbreken : I, 4 5: ' ik die je gezicht niet
kan zien', en I, laatste strofe, waar een brief (met war die inhoudt aan mogelijkheden tot contact, perspectieven op een toekomst) niet, zelfs nooit wordt opengemaakt . Gelijkaardige wendingen in II, 2 en 3, II, 9, II, laatste strofe, III, 3 'ik ben
daar niet', III 4, `nooit zien wij elkaar', III, 9 ; IV, 3-4, enzovoort . Enkele keren wordt
zelfs een positieve mogelijkheid geopperd, maar die wordt meteen ontkracht en
dient dus enkel om de ontkenning en de uitzichtloosheid des to sterker to accentueren . Dat is al her geval in her eerste vets, dat heel onschuldig en idyllisch begint
met de aanspreking `Vredig lief', om die vrede onmiddellijk daarna in vraag to stellen : 'maar war voor een vrede', en ze dan zelfs negatief to karakteriseren als `deze
benauwde schemer, deze kamer' . Verder zijn er de constructies met `alsof', die dan
worden afgebroken door 'maar' : I, 10-14, en III, 4-9 . Die illusies en de ontkrachting ervan, al die ontkenningen, die natuurlijk ook impliciet hun positieve tegenpool oproepen, kunnen duidelijk in verband gebracht worden met de picturale
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opbouw van her schilderij . Her zijn uiteraard geen beschrijvingen daarvan, maar
interpretaties . Zo is er de tegenstelling tussen her licht op her plein en her schemerduister in de kamer; de tegenstelling tussen her kijken van de vrouw en haar
afgewendheid van de kijker; die tussen her uitzicht dat geboden wordt door her
openstaande raam en anderzijds de afgeslotenheid daarvan (cf . Haesaerts) . Een van
de merkwaardigste compositorische eigenaardigheden van dit schilderij is juist dat
de vrouw net buiten de raamomlijsting zit en wel kijkt naar het licht, maar zelf, voor
de toeschouwer, vrijwel helemaal in de grijze schemer blijft . Zij zit op de grens, maar
participeert niet .
Dat her interpretaties zijn, valt des to sterker op wanneer men in de gedichten op
zoek gaat naar neutrale, beschrijvende verzen . Die zijn heel schaars en gaan vrijwel
altijd onmiddellijk over in gekleurde interpretaties door her ik-personage . Die emotionele inkleuring is zodanig met de descriptieve elementen verweven, dat her voor
de lezer onmogelijk is uit de tekst een neutraal visueel beeld to reconstrueren ; en
zelfs met het schilderij erbij, anders to kijken en to interpreteren dan de ik. Het zijn
de interpretaties van een ik, dat zich uitermate nauw betrokken voelt bij her geschilderde personage .
Die betrokkenheid komt al tot uiting in de nogal ongebruikelijke opstelling van
de ik, de spreker van de cyclus . In het genre van her beeldgedicht kan de relatie van
de dichter tot het geschilderde heel verschillend zijn, en daardoor ook de spreeksituatie . De dichter kan een personage op her schilderij laten spreken of verschillende personages met elkaar in gesprek laten gaan . Op die manier komt hij tegemoet aan het ut pictura poesis-verlangen om de poezie sprekende schilderkunst to
laten zijn . Hij kan ook de schilder sprekend opvoeren, of zich tot de kunstenaar richten, of, zoals het in de romantiek, bij historieschilderkunst vaak gebeurde, kan hij
de voorgeschiedenis van het afgebeelde moment vertellen, om op die manier her
stilstaande beeld als her ware in beweging to brengen . In hedendaagse beeldgedichten overheerst vaak de lyrische reflectie, de interpretatie . En in sommige gevallen
probeert de dichter met zijn taalmiddelen een equivalent to maken van de plastische compositie.
Hier begint Kopland met het afgebeelde personage aan to spreken . Hij spreekt
haar aan als 'Vredig lief', wat van meet of aan de indruk wekt dat her om een werkelijke - niet geschilderde - persoon gaat. Pas op her einde van de tweede strofe
wordt duidelijk dat die illusie niet kan volgehouden worden . Daar wordt immers
de spanning tussen verleden en heden opgeroepen, een van de frequente motieven
in dit soort poezie 6. De betekenis ervan is meestal dat kunst de mogelijkheid heeft
om een moment to fixeren en de dingen zo als het ware aan de vernietigende werking van de tijd to onttrekken 7. In deze gedichten lijkt her motief anders te functioneren, gaat her allengs deel uitmaken van de thematiek van verstarring, uitzichtloosheid . Dat is heel merkwaardig omdat op die manier een kwestie, die eigenlijk
to maken heeft met het `geschilderd zijn' van de persoon, wordt overgeheveld naar
een psychologische of zelfs existentiele interpretatie ervan .
Maar er is nog meer aan de hand . De ik uit de gedichten kijkt als het ware niet
naar her schilderij, zoals dat meestal her geval is, maar kijkt met de vrouw mee naar
buiten: 'ik/die alleen kan proberen to zien war jij ziet' (I, 4-6) . Of, nog uitdrukkelijker in II, 3-8 : `Om to zien wat jij ziet/kijk ik uit het openstaande raam' . In beide
gevallen wordt die positie van de ik in verband gebracht met her feit dat her gezicht
van de vrouw niet to zien is, met dat typische De Braekeleer-motief van personages
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die ons niet aankijken, en onrechtstreeks ook met de aangehaalde kaderstructuur .
Maar in feite is her dubbelzinniger dan dat: de ik kijkt beurtelings naar de vrouw en
met haar mee . De gedichten I tot III vertonen in dat opzicht een gelijkaardige structuur: ze beginnen en eindigen met de vrouw, terwijl her middenstuk to maken heeft
met het door her raam omkaderde plein . Men kan als lezer als her ware de blik van
de dichtende toeschouwer mee volgen .
Her effect daarvan is dat er een heel interessante spanning ontstaat tussen distantie en inleving, tussen de rol van de ik als onthecht toeschouwer en zijn rol als
bondgenoot van de vrouw . Dat hij werkelijk zo'n sympatiserende, begrijpende rol
wil spelen, blijkt duidelijk uit de aanspreking `lief' en uit zinnen zoals `ik die alleen
kan proberen to zien war jij ziet' (I, 4-5), of ` Om to zien war jij ziet' (II, 3) . Her is dan
ook juist in die middenpassages, waar de ik met haar meekijkt, dat de eigenlijke
interpretaties van de gemoedsgesteltenis van de vrouw to vinden zijn . Van daaruit
keert de blik in de slotregels naar de vrouw terug om er her geziene in to projecteren .
Bekijken we op die manier de afzonderlijke gedichten . In I wordt, zoals gezegd, her
uitzicht door her raam in louter negatieve termen beschreven, die kunnen samengevat worden als 'leegheid, afwezigheid' (cf. Haesaerts en Gilliams) . Die beschrijving, de atmosfeer daarvan, wordt vervolgens overgeheveld naar de vrouw zelf . De
op zichzelf neutrale manier waarop zij zit, waarop haar handen liggen, wordt met
een imaginair verhaal ingevuld, een verhaal dat de negatieve sfeer van de tweede
strofe nader specificeert als uitzichtloosheid, desinteresse, her afgesneden zijn van
contact en toekomstperspectief s .
Her tweede gedicht gaat op dezelfde manier to werk . Hier wordt de overgang van
her uitzicht naar de vrouw overigens geexpliciteerd . Her tafereel van de tweede strofe begint vrij neutraal met: `Om to zien war jij ziet/kijk ik door het openstaande
raam', en eindigt, heel expliciet, met 'kijk ik naar jouw wereld, om/je lege verlangen to zien' . (war iets heel anders is dan 'om to zien wat jij ziet') . Daarmee is de weg
vrij gemaakt voor de beschrijving van de vrouw in de slotstrofe . Een beschrijving
die eerst focust op hoofd en handen, om dan de hele figuur to interpreteren : 'afgewend', 'weggelegd', 'verlaten' . Het verlaten plein 9 wordt bier dus her beeld van her
lege verlangen, dat zelf is 'zoals je hoofd is afgewend', 'zoals je handen zijn weggelegd', 'zoals je zit alsof je je lichaam/al hebt verlaten', in de slotstrofe . Het beeld van
de vrouw en her beeld van war zij ziet, spiegelen elkaar volkomen, draaien als her
ware rond de as van het `lege verlangen', dat zelf niet zichtbaar is, maar in beide beelden aanwezig wordt gesteld . Een 'leeg verlangen', dat is een verlangen zonder richting en object, dat is melancholie . Dat is de 'doffe berusting' en de 'moede gelatenheid' van Gilliams, de `fataliteit van her vergankelijke' .
Her derde gedicht blijft in grote trekken dezelfde structuur volgen . Ook bier
keert de blik na het tafereel van volstrekte roerloosheid terug naar de vrouw en concentreert zich op de gebogen rug, op haar lijden en haar zwakte . Maar er gebeurt
ook iets nieuw. De band tussen ik en jij, dichter en vrouw, wordt aangehaald . Dat
gebeurt in eerste instantie door een omkering in de manier waarop de overgang
gemaakt wordt van de vrouw naar her plein . Tot nog toe werd her zo voorgesteld
dat de ik mee naar buiten keek omdat hij her gezicht van de vrouw niet to zien kreeg .
Nu gaat her erom dat de vrouw de ik niet kan zien, hoewel, dat wordt althans gesuggereerd, zowel zij als hij dat zouden willen : zien en gezien worden. Dit (III, 2-4) is
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op twee manieren een heel merkwaardige passage . Ten eerste omdat gesuggereerd
wordt dat de ik eigenlijk een invulling zou (moeten/kunnen) zijn van dat lege verlangen. De hele, insisterende manier van spreken in de verzen 2-4 beklemtoont dat,
evenals het contrast in strofe 2 : `bier. .. alsof daar' . Die paradoxale combinatie van
een leeg verlangen en de invulling daarvan in een ik/jij-relatie, is heel typerend voor
Kopland en heeft to maken met de combinatie van vrijheid en gebondenheid, zijn
en worden, blijven en weggaan, waarop in verband met zijn poezie al zo vaak is
gewezen. Hoe dan ook, die invulling blijkt hier onmogelijk . Er komt wel een `we'
tot stand, maar enkel in her gezamenlijke kijken naar leegte en stilstand. De tweede eigenaardigheid is dat Kopland hier, net als in her eerste gedicht, een vervreemdend spel speelt met de dubbelzinnigheid van afbeelding en afgebeelde . 'Hier ben
ik, achter je', impliceert een werkelijke persoon . Hij staat immers niet achter her
schilderij, maar ervoor . Op die manier wordt gesuggereerd dat de onmogelijkheid
tot contact, dat de hele roerloosheid van het tafereel, een gevolg is van een soort
innerlijke verstarring van de vrouw en van de ik . Terwijl her natuurlijk in werkelijkheid een gevolg is van het feit dat het om een schilderij gaat, eens en voorgoed,
onwrikbaar vastgelegd . Er kan daar nu eenmaal niets gaan bewegen, er kan niemand, geen kat uit een steeg komen . Die ambivalentie, die erin bestaat dat de werkelijkheidsillusie enerzijds in stand gehouden wordt, maar anderzijds ook doorprikt, is in alle scherpte to zien in de verzen III, 4-5 . Op her absolute 'nooit zien wij
elkaar', dat zijn absolute geldigheid enkel ontleent aan bet besef voor een schilderij
to staan, volgt `we kijken altijd naar buiten', dat enkel zin heeft binnen de gecreeerde fictie dat beiden zich in dezelfde kamer bevinden .
Op die manier wordt, impliciet, her schilderij zelf, als kunstvorm, metafoor van
de thematiek ervan . Dat de dingen in een momentopname zijn vereeuwigd, in hun
onveranderlijkheid vastgelegd, een kenmerk van kunst dat veelal positief wordt
geInterpreteerd (cf. supra, ix-m . I, 7-8), verkeert hier in her beeld van volstrekte
negativiteit. Overigens is ook die afwijzing van de stilstand, zelfs van de `paradijselijke' stilstand, een typisch Kopland-motief.
Zoals zo vaak in gedichtencycli van Kopland zijn ook hier de eerste gedichten
heel parallel van opbouw, terwijl her laatste de aangebrachte motieven weer
opneemt maar ze tegelijk interpreteert en verandert . In een interview met T van
Deel zegt Kopland zelf daarover : `De reeks geeft aan dat je steeds weer probeert iets
onder woorden to brengen war heel moeizaam onder woorden to brengen valt, er
gaat meer tijd overheen . In reeksen als bijvoorbeeld `Schilderij' of `G', zie je dat iedere keer weer opnieuw het probleem wordt aangevat, in de trant van laten we nog
eens proberen to zeggen waar her over gaat .' (Van Deel 1986, 148) .
Na her voorgaande kan her nauwelijks verwonderen dat her 'vredig lief' uit het
eerste gedicht hier verandert in 'ziek lief . De hele beschrijving roept immers her
klassieke beeld op van een depressie . De symptomen worden hier - via bet uitzicht
- bij wijze van herinnering nog eens samengevat ; `zie de grijze hemel, de grauwe huizen, het lege plein' . En daarop volgt meteen een nogal apodictische, zelfs ietwat
moraliserend klinkende uitspraak : 'achter geheimen is geen brein, geen hart, daar is
niemand .' Op dit punt in het gedicht zijn er duidelijk twee zeer uiteenlopende interpretaties mogelijk, afhankelijk van het statuut dat men aan deze uitspraak toekent .
De eerste mogelijkheid is dat men ze leest als een visie van de ik op de vrouw en dus
als een interpretatie van haar 'ziekte' . Die ziekte bestaat er dan in dat zij niet meer
ziet war er misschien toch wel is, ni . de samenhang, de diepere betekenis, `het bezield
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verband' in de werkelijkheid en tussen haarzelf en de werkelijkheid . Dat zij dus
zowel 'niets meer ziet' (vroeger wel) als 'niets meer ziet' (hoewel er meer is) . Het is
een interpretatie die heel sterk de gescheiden werelden accentueert, die ook op her
schilderij to zien zijn, nl . de binnen- en buitenwereld, de wereld van de vrouw en
die van de dingen . De tweede mogelijkheid interpreteert deze uitspraak als een algemene bedenking van de ik : her is nu eenmaal zo dat er geen `bezield verband'
bestaat, en het heeft dus ook geen zin daarnaar to verlangen of er op zoek naar to
gaan . We kunnen er maar beter mee leren leven . Deze leeswijze richt de blik vooral op de roerloze, onverschillige werkelijkheid buiten . Aan de bundel Dit uitzicht
(1982), die door zijn titel alleen al op dit gedicht schijnt in to haken, gaat een motto
vooraf van Alberto Caeiro (Pessoa), dat juist de betekenisloosheid van dingen positief waardeert :
God zij dank dat stenen slechts stenen zijn,
En rivieren niets dan rivieren,
En bloemen alleen maar bloemen .
Ik ben tevreden.
Omdat ik weet dat ik de Natuur begrijp aan de buitenkant ;
En haar niet begrijp van binnen,
Want de Natuur heeft geen binnen ;
Anders was zij geen natuur. (Kopland 1982, 4)
Ook in de cyclus `G' uit Al die mooie beloften zelf, is er van zo'n betekenisloos uitzicht sprake . Iemand als `G', die hart en nieren doorgrondt, die het brein en bet hart
achter de dingen zou zijn, wordt er ontkend en afgewezen:
(. . .) Ach kom, jij bent niets
dan twee ogen, die zien wat ze zien, jij
bent niets dan het uitzicht : een zon schijnt,
een appelboom bloeit, een stoel staat in
het Bras; vreugde, verdriet, weet jij veel,
uitzicht (Kopland 1978, 11)
Ik geloof, mede op grond dus van deze en andere plaatsen in het oeuvre van
Kopland, dat beide interpretaties elkaar aanvullen, dat joist de confrontatie ervan
essentieel is voor her gedicht. Een confrontatie die tegelijk die is tussen de ik en de
jij, de afgebeelde vrouw en de kijkende dichter, de wereld van De Braekeleer en die
van Kopland . Een confrontatie dus, tussen iemand (de vrouw) die gevangen en
geblokkeerd zit in haar lege verlangen, in her kijken naar een uitzicht vanwaar zij
een oplossing, een redding verwacht, maar die er niet komt zolang zij daar roerloos
blijft zitten, niet naar buiten gaat of zich niet omdraait, naar de ik, naar ons ; en
anderzijds de ik, die dat soort verlangen en illusie achter zich heeft gelaten en die de
ontkenning van `iemand' die `achter geheimen' zou zitten, beleeft als een bevrijding
en als een voorwaarde om verder to gaan . In de tweede strofe wordt die blokkering
van de vrouw overigens perfect weergegeven door haar to situeren tussen twee vormen van dood.
En tenslotte belandt her gedicht dus waar het moest zijn, bij ik : 'ik, die dit vraag' .
En tegelijk volgt de ontmaskering : ik en jij vallen uit de rol die ze zo hardnekkig
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hadden volgehouden, de illusie dat her om twee personen in een kamer, voor een
raam ging. De ik wordt nu uitdrukkelijk 'deze toeschouwer', en war hij ziet is 'dit
schilderij' . Daardoor worden zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen
hemzelf en de vrouw duidelijk . Beiden zijn ze toeschouwers, zijn ze begaan met her
uitzicht, maar alleen de ik stelt vragen . Hij definieert zichzelf trouwens op die dubbele manier : hij is niet meer dan 'hij die dit vraagt', 'deze toeschouwer' . En 'Her'
daarentegen, is niets meer 'dan dit schilderij' . Een schilderij dat zelf geen vragen
stelt, maar ze oproept bij de toeschouwer. In die zin incarneert her zijn vragen, is
her de zichtbare vorm ervan . Her is geen toeval dat juist in dit slotgedicht, waar de
ik uitdrukkelijk naar voren komt, zoveel vragen staan, met daar bovenop nog eens
her reflecteren op die vragen . Dat kan pas doordat de toeschouwer zich onttrekt aan
de dreigende identificatie met de vrouw en zich opstelt tegenoverhet schilderij als
schilderij en niet langer achter de vrouw om mee met haar naar buiten to kijken .
Die veranderde positie komt heel duidelijk tot uiting in de slotstrofe : 'dit schilderij, dat uitzicht op uitzicht op leegte' . Voor de vrouw is er alleen maar uitzicht op
leegte . De toeschouwer heeft uitzicht op dat uitzicht en kan van daaruit zijn vragen
stellen . Vragen die her gesloten karakter van her gestolde beeld openbreken : wie ben
ik ? wie ben je ? Her zijn vragen die niet echt een antwoord verwachten en het zijn
beslist vragen die geen beroep doen op een of andere deus ex machina, die om de
hoek zou verschij nen . Het zijn alleen maar vragen, vragen die zoals gezegd de ik definieren .1k, c.q . de mens, is niemand meer dan iemand die vraagt `wie ben ik ?', maar
wel in tegenstelling tot wie zit en wacht . De herhaalde slotvraag `wie ben je, wie ben
je' verruimt deze visie nog : het'schilderij vraagt aan de dichter `wie ben je', net zoals
de dichter dat vraagt aan de vrouw en her gedicht aan de lezer en de kijker .
Op dit punt krijgen de titel, en de hele manier waarop her gedicht zich aandient,
hun volle betekenis . Over de titel en de verwijzing naar De Braekeleer via een noot,
schreef Van Deel een kort commentaar, dat - terecht overigens - die kwestie in verband brengt met de dubbelzinnige status van her beeldgedicht, dat zowel autonoom
wil zijn als zijn band met her kunstwerk behouden (Van Deel 1991, 488) . Maar
Kopland doet daar, geloof ik, meer mee . De combinatie van de zeer algemene titel
met de even specifieke noot (en in de tijdschriftpublicatie zelfs een reproductie van
her schilderij), weerspiegelt dezelfde dubbelzinnigheid als die uit onze analyse naar
voren kwam. Enerzijds lijkt her noodzakelijk de verwijzing in stand to houden naar
dat ene schilderij en dus naar de voorstelling die erop to zien valt, en via dat ene
schilderij naar de wereld van De Braekeleer, van wie geboorte- en sterfdatum vermeld worden . De hele gang van de cyclus, tot en met her derde gedicht, is een interpreterende inleving in de wereld die door 'Her Teniersplein' wordt opgeroepen . En
in die zin van dezelfde orde als de commentaren van Gilliams en Haesaerts . Maar
anderzijds is de eigenlijke titel `Schilderij' . Die keuze verwijst naar de wending in
her vierde gedicht, waar de spreker de fascinatie, die hem dreigt op to slorpen, doorbreekt en uit de wereld stapt . Her gaat uiteindelijk over her inzicht dat her een
geschilderde wereld is . Her is weliswaar deze specifieke wereld, maar als schilderij,
als beeld en metafoor, die lokt maar ook tot confronterend bewustzijn kan gebracht
worden . En tenslotte suggereert de titel ook dat de reeks zelf een schilderij is . En
inderdaad, zoals we in de slotregel van de tekstanalyse aanstipten : de finale vragen,
die bet schilderij aan de ik stelt, stelt her gedicht aan de lezer. Her gedicht dat evengoed de lezer eerst verleidt om zich met her `Vredig lief' to identificeren, al was her
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maar doordat hij zichzelf in de aangesproken 'je' kan invullen, als hem daarna
bewust maakt van zijn eigen retoriek en constructie :
[ . . .] dit
uitzicht op uitzicht op leegte, deze
herhaling van vragen, wie
ben je, wie ben je .
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Dit opstel is de grondig bewerkte versie van een lezing op 30 januari 1994
in her Koninklijk Museum voor Schone Kunsten to Antwerpen
In de bundel Al die mooi beloften (Kopland 1978, 19-21) . Een voetnoot op
p. 19 identificeert de aanleiding van de cyclus : 'Bij her schilderij : Her
Teniersplein to Antwerpen van Henri de Braekeleer (1840-1888)' . Eerder
verscheen de cyclus in De Revisor 5 (1978), nr. 2, p . 32-33, met een reproductie van her schilderij .
Het betreft hier Van Deel 1981, Bernlef 1984 en Elshout 1988 . Van Deel
geeft op een beknopte, maar voortreffelijke wijze, een globale interpretatie
van de gedichten, met voornamelijk aandacht voor de context . Ik neem mij
voor om zijn stuk aan to vullen en to nuanceren om tenslotte her accent in
de interpretatie radicaal to verleggen . Bernlef gebruikt de gedichten als illustratie voor zijn stelling dat de relatie tussen werkelijkheid, waarnemer en taal
in de poezie van Kopland alsmaar problematischer wordt . Elshout tenslotte
gaat een niet geheel duidelijke discussie aan met de twee vorigen .
Aangezien zowel Van Deel als Elshout overvloedig verwijzen naar parallelplaatsen in het werk van Kopland, is mijn stuk in dat opzicht war beknopter.
Die periode wordt zo genoemd op grond van de zakelijke overeenkomst die
De Braekeleer in die jaren had met de Brusselse kunsthandelaar Gustave
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5
6

7

8
9

Couteaux, een overeenkomst die zijn doorbraak sterk bevorderde . (Todts
1988) .
In de verwijzingen naar de cyclus gebruik ik Romeinse cijfers om de gedichten, arabische om de verzen aan to duiden .
Een mooi voorbeeld daarvan biedt het gedicht `Le Bal du Moulin de la
Galette (Renoir)' van Eddy van Vliet, uit zijn bundel De binnenplaats, (Van
Vliet 1987) . De dichter kijkt naar een reproductie van het schilderij op een
kalender. Hij wil een meisje op het doek vragen :
hoe her moet zijn om meer dan een eeuw
to zijn begraven en nog steeds dansend
op le bal du Moulin de la Galette to verschijnen,
onwetend over her sneuvelen van zonen
die zij nog moet baren . [. . .]
Vooral in de gedichten bij stilleven-schilderijen is die thematiek heel frequent, wordt de vergankelijkheid van fruit, groenten, vlees, bloemen gecontrasteerd met de onvergankelijkheid van het schilderij . Cf. b .v., naast tal van
andere, het gedicht 'Adriaan Coorte' van Ed Leeflang (Leeflang, 1981) .
Het is opvallend dat een parafrase al van meet of aan bijna noodzakelijk
gebruik moet maken van een woord als `uitzichtloos', terwijl het schilderij
juist een uitzicht laat zien .
Het plein op het schilderij is in feite niet leeg en verlaten . Rechts staat een
vrouwtje, ook weer afgewend van de toeschouwer, to kijken naar een etalage,
die dus ook weer een raam in het raam is . Op die manier is zij als het ware
een echo van de vrouw en versterkt zij nog de sfeer van verlatenheid .

Vredig lief, maar wat voor een vrede,
het is in deze benauwde schemer, deze kamer .
Naast bet openstaande raam je silhouet en
ik hier, die je gezicht niet kan zien, ik
die alleen kan proberen to zien wat jij
ziet : deze grijze hemel, dit lege plein
tussen de vervallen huizen, dit stadje
waarin je leefde, ver voor mijn tijd .
Je hand in de vensterbank, je hand
in je schoot, die handen die liggen
alsof ze een brief hebben gekregen,
maar niet hebben opengemaakt,
en dat ook niet zullen doen .
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II
Her is nog altijd deze lauwe avond, en jij,
ik kan je gezicht niet zien, je kijkt
van me weg . Om to zien war jij ziet
kijk ik uit her openstaande raam
naar de lichte, nevelige hemel boven de daken,
de huizen met hun blinde vensters,
en daar beneden her verlaten plein,
kijk ik naar jouw wereld, om
je lege verlangen to zien .
Zoals je hoofd is afgewend, zoals
je handen zijn weggelegd,
zoals je zit alsof je je lichaam
al hebt verlaten .
III
Je kijkt uit her raam naar her lege
plein in de diepte, en ik, ik ben
daar niet. Hier ben ik, achter je,
nooit zien wij elkaar, we kijken altijd
naar buiten alsof daar ooit iets zou
gaan bewegen, er ooit nog een bewoner
van deze uitgebloeide stad uit een steeg
zou komen, als een kat, en hij
komt niet . We kijken, maar nooit .
Ik zie je rug . Omdat je rug
nog zo jong is, zie ik hoe krom
die is, to stil om iets tegen
to zeggen, to zwak
om iets tegen to doen .
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IV
Ziek lief, maar wat voor een ziekte, zie
de grijze hemel, de grauwe huizen, het lege
plein, er is niets meet to zien, achter geheimen
is geen brein, geen hart, daar is niemand .
Is dit het moment nadat de liefde wegging

en de dood bij je achterliet, of is dit
het moment voordat de liefde zou komen en
de dood zou brengen, wanneer is het ?
Ziek lief, wie ben ik, die dit vraag, meet
dan hij die dit vraagt, deze toeschouwer ?
Het is niets meet, dan dit schilderij, dit
uitzicht op uitzicht op leegte, deze
herhaling van vragen, wie
ben je, wie ben je .
* Bij het schilderij : Het Teniersplein to Antwerpen van Henri de Braekeleer (1840-1888)
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Het geheim van het sonnet

De Tachtigers en de aantrekkingskracht van een literaire vorm
Gert de Jager
De voorkeur van de Tachtigers voor het sonnet heeft tot op de dag van vandaag lets
raadselachtigs gehouden . Eind 1882 verscheen de Mathilde-cyclus : Gedichten van
Jacques Perk, met voorrede van mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos. In de
inleiding werd tegelijkertijd het belang van individuele zielsbewegingen verdedigd
en van een specifieke vorm . 'Het blijft vreemd', aldus Van Halsema in zijn bijdrage
aan Nederlandse literatuur; een geschiedenis 'unieke inhouden moeten in de bijpassend unieke vormen worden vastgelegd, maar de speelruimte wordt vervolgens
beperkt tot wat er binnen een muurvaste versvorm aan variatiemogelijkheden is
huis is . War dat betreft hebben Gorter en Leopold even later met hun vrije vets de
consequenties van Moos' programma radicaler getrokken' (Van Halsema 1993,
523) . Van Halsema reduceert de vreemdheid enigszins door to wijzen op Kloos'
rechtvaardiging : juist her sonnet zou een gemoedsaandoening perfect of kunnen
beelden ; ze kennen beide een rijzing en een daling . Perks toevallige voorkeur en zijn
stimulerende invloed op Kloos vormen een tweede factor - via Perk identificeerde
een nog jongere dichter als Verwey zich bovendien met een grootheid als
Shakespeare (Van Halsema 1993, 523 ; Beijert 1995, 390 n . 20) . Aan her paradoxale
karakter van een exclusieve keuze voor een bepaald genre doet dat echter weinig af .
Het opmerkelijke is dat her sonnet het grootste gedeelte van de negentiende
eeuw, althans in Nederland, nauwelijks in aanzien stond . In zijn inleiding spreekt
Kloos van de 'lamzaligste aller vormen' ; hij haalt daarmee Ten Kate aan die in 1842
het sonnet als volgt had omschreven :
Geverfde pop, met rinkelen omhangen,
Gebulte jonkvrouw in uw staal' korset,
Lamzaligste aller vormen, stijf Sonnet!
Wat rijmziek mispunt deed u 't licht erlangen?'
Her was inderdaad pas aan het eind van jaren '70 dat het sonnet betere papieren
kreeg . Perk en Kloos leerden waarschijnlijk dankzij een enthousiaste leraar Duits
onder meet Goethe en Platen kennen ; een andere invloedrijke leraar, Doorenbos,
apprecieerde Petrarca en Hooft ; dankzij Busken Huet was Hooft de nationale erflater geworden voor iedereen die niet van Vondel hield ; tenslotte bleken ook de
nieuwe helden, Shelley en Keats, het sonnet als een bruikbaar voertuig voor hun
extasen to beschouwen . 2 Dat niet alleen de visies en voorkeuren in een klein Amsterdams kringetje veranderden, bewijst de autonome ontwikkeling van een dichter als
J . Winkler Prins . Ook van hem verscheen in 1885 een - door Moos zeer geprezen
- bundel Sonnetten .
Kloos' lofprijzing vormt her slot van een large beschouwing in her derde nummer van De Nieuwe Gids. 3 Niet aan de poezie van Winkler Prins is het grootste
gedeelte van die kroniek gewijd, maar aan de Canzonen van mr. Joan Bohl . Bohl
blijkt voor Moos een representant bij uitstek van de oudere generatie to zijn : `de
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opperste incarnatie van de dichterlijke taal' (Moos 1896 I, 124) . Dar zoiets bepaald
geen compliment inhoudt, blijkt uit her feit dat al bij Bilderdijk en Da Costa uit
die taal `alle natuur en oorspronkelijkheid' was verdwenen (Moos 18961, 122) . Met
name voor Bohls meesterproef, een epos in terzinen van zeventien zangen, heeft
Kloos geen goed woord over : `[ . . .] De Oosterlinge is, volgens onze innigste overtuiging, een zoo onzinnig gewrocht, een zoo alles-vernietigende uiting van de opperste bezetenheid, waartoe de menschelijke rijmel-manie kan stijgen, dat men alleen
nog meer verwonderd moet staan over de blindheid - of is her goedwilligheid - der
Hollandsche critiek, die dit ergerlijke evenement ongemerkt heeft laten voorbijgaan
(Kloos 1896 I, 128) . Sterker nog : 'Bohl is, zoover wij weten, eenstemmig en met
nadruk, om welke redenen dan ook, geprezen in de tijdschriften' (Kloos 1896 I,
137) . Twintig bladzijden heeft Moos nodig om zijn verontwaardiging to spuien : op
die twintig bladzijden volgen er nog drie waarin de sonnetten van Winkler Prins als
tegenwicht worden gepresenteerd . Niet dat de kritiek oog had voor de kwaliteiten
van die bundel : volgens Moos had men `voor dit sobere realisme, dit boekje vol kunstenaars-impressies en zacht gevoel, slechts laffen spot of een even stupieden glimlach van medelijden over' (Kloos 1896 I, 138) .
Dat een van Moos' felste aanvallen op de retorische dictie gevolgd wordt door
een lofzang op een sonnettendichter, kan niet toevallig zijn - zeker niet wanneer die
lof samenvalt met een onbevoegdheidverklaring van de kritiek : her sonnet had in
de strijd met de voorgangers op de een of ander manier symboolwaarde gekregen .
In zijn inleiding tot de Mathilde-cyclus polemiseerde Moos, meer dan veertig jaar
na dato, met de blijkbaar nog steeds actuele Ten Kate : de mate van diens afkeuring
vormt in de gang van het betoog op zichzelf al een adelsbrief. De mogelijkheid om
met behulp van dit genre afstand to nemen van de esthetiek van een oudere generatie, vormt, naast de bruikbaarheid voor de afbeelding van emoties en een sneeuwbaleffect van vereenzelvigingen, een derde factor die de populariteit van her sonnet
kan verklaren : er was iets met her sonnet dat Ten Kate en de zijnen een rood waas
voor de ogen bezorgde . Dat rode waas kreeg Moos weer voor de ogen wanneer hij
Ten Kate of Bohl las . In de constellatie van die dagen hield enthousiame voor her
sonnet automatisch een verwijdering in van her normenstelsel dat her literaire leven
regeerde - en dat normenstelsel verafschuwde Kloos toch al . Ook zonder Perks toevallige voorkeur zou juist deze literaire vorm buitengewoon geschikt zijn geweest
om een algehele ervaring van distantie voor her voetlicht to brengen .4
De vraag is natuurlijk war de wederzijdse wazen veroorzaakte . Welke eigenschappen van het sonnet waren ervoor verantwoordelijk dat lezers en schrijvers de
kwaliteiten op zo'n uiteenlopende manier ervoeren - zozeer zelfs dat Ten Kate zou
wensen dat her hele genre nooit uitgevonden was?
Her is frappant dat de situatie waarin her sonnet ten tijde van de Tachtigers zijn
wedergeboorte beleefde, in een belangrijk opzicht leek op de situatie waarin her ooit
was ontstaan : in beide gevallen kreeg een op her schrift en her schrijven georienteerde literaire vorm de overhand binnen een circuit waar de orale overdracht van
oudsher op de eerste plaats kwam . War de aantrekkingskracht van her sonnet precies was, en daarmee enkele fundamentele karaktertrekken van de revolutie die her
optreden van de Tachtigers met zich mee bracht, zijn aangelegenheden die naar mijn
mening tot op zekere hoogte kunnen worden geextrapoleerd uit een context van
vele eeuwen eerder. Her is daarom dat ik die context met enige uitvoerigheid aan de
orde stel .
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Dc dertiende eeuw
Her 'rijmziek mispunt' dat bet sonnet uitvond, was niet - zoals wel eens wordt
gedacht - Dante en nog minder Petrarca. Ruim een eeuw voor hen ontstond de
nieuwe literaire vorm aan her hof van een keizer die in zekere zin de eerste renaissancevorst genoemd kan worden, de ambitieuze Frederik II .
In The Birth ofthe Modern mind; Self, Consciousness, and the Invention ofthe Sonnet, een studie uit 1989, schetst Paul Oppenheimer de ontwikkeling : `Modern
thought and literature begin with the invention of the sonnet . Created in the early
duecento by Giacomo da Lentino, a notaro, or important court official at the court
of the emperor Frederick II, it is the first lyric form since the fall of the Roman Empire intended not for music or performance but for silent reading . As such, it is the
first lyric of self-consciousness, or of the self in conflict. [ . . .] Emotional problems,
especially problems in love, needed no longer merely be expressed or performed ;
they might now actually be resolved, or provisionally resolved, through the logic of
a form that turned expression inward, to a resolution in the abiding peace of the
soul itself or [ . . .] in reason' (Oppenheimer 1989, 3-4) .
Bij de `emotional problems' en hun oplossingen zal Oppenheimer gedacht hebben aan de twee dichters die meest met de ontwikkeling worden vereenzelvigd Dante en Petrarca; war hun poezie onderscheidde van de troubadourslyriek is in zijn
visie uiteindelijk een kwestie van attitude .
Interessant is de verklaring die hij voor zo'n ingrijpende wijziging in het gedrag
aandraagt : her ontstaan van her sonnet is een van de vele exponenten van de algehele sociale dynamiek ten tijde van Frederik II . Om zijn enorme rijk - met Sicilie
als basis, maar met aanspraken tot in Duitsland toe - to besturen, creeerde Frederik
een speciale beroepsgroep, die van de notari waar ook Giacomo da Lentini deel van
uitmaakte. Deze eerste klasse van geletterde leken sinds de val van her Romeinse rijk
werd opgeleid aan een door de keizer gestichte universiteit : de universiteit van
Napels - en dat was slechts een van de vele initiatieven waarmee de keizer de paus
tegen zich in her harnas joeg . De erudiete keizer leek soms meer to vertrouwen op
de autoriteit van de islamitische theologen die hij aan zijn hof uitnodigde dan op
die van de kerk . In her boek dat hij schreef, De arte venandi cum avibus [= De va1kenjacht], werd in her voorwoord zelfs de autoriteit van Aristoteles aangevallen : met
eigen ogen had de auteur gezien, toen hij als onderzoeker in her weld de gedragingen van zijn valken bestudeerde, dat Aristoteles zich bij tijd en wijle had vergist . Het
oog van de waarnemer, observatie, verving porties van de waarheid die gedurende
meer dan een millenium waren overgeleverd . 'Mijn taak, schreef Frederik, `is om
de dingen to beschrijven zoals ze zijn' : 'manifestare ea quae sunt sicut runt' ; hoe de
dingen waren was hij to weten gekomen dankzij de ervaring . Geen wonder dat deze
vorst in her volksgeloof langzamerhand de antichrist ging personifieren (Oppenheimer 1989, 3-40; Ahern 1976, 108 n . 10) .
Her was ook aan her hof van deze vorst dat her sonnet ontstond . De topambtenaar Giacomo varieerde misschien een populair Siciliaans liedgenre of troubadourscanzoni - feit is dat hij een lyrisch genre schiep dat bestemd was om gelezen to worden -'the first lyric form since the fall of the Roman Empire intended not for music
or performance but for silent reading .' 5 De gevolgen daarvan blijven bij Oppenheimer naar mijn smaak to veel beperkt tot een bepaald soort therapeutische thematiek - thematiek die de 'gewone' troubadourslyriek niet vreemd is . De cruciale
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ontwikkeling schuilt mijns inziens met name in de structuur van her sonnet, die
zich, met her octaaf en her sextet, meteen uitlevert aan her oog van de lezer - al in
de vroegste handschriften worden de roemruchte onderdelen duidelijk gemarkeerd
gepresenteerd . Bovendien is alleen een lezer in staat om op een effciente manier
ingewikkelde rijmschema's tot zich to nemen : hij kan ze in een oogopslag overzien . 6
De lezers van Giacomo waren zijn collega's en zijn superieur . Zij schreven op hun
beurt ook sonnetten en niet zelden reageerde men daarbij op elkaar : andere lezers
dan uit de eigen kleine kring waren er nog niet ; her communicatieve model van deze
kunst van topambtenaren was misschien her meest de informele brief (Ahern 1976,
82) . Van de scuola siciliana zijn 58 sonnetten overgeleverd waarvan er 26 van Giacomo stammen en een of twee van Frederik . 7
De verdere vroege geschiedenis van her sonnet verloopt eigenlijk parallel aan die
van her lezen. In The New Life ofthe Book: Oral and Literary Communication in the
Age ofDante schetst Joseph Ahern de ontwikkeling die tot de `dolce stil nuovo' leidde en her is fascinerend om to zien hoezeer lyrische innovaties ook nu weer een
onderdeel vormden van een sociale evolutie. In de tijd van Dante werd her boek
voor her eerst een algemeen beschikbaar gebruiksvoorwerp : de prijzen van her
papier waren, omdat her niet meer ingevoerd hoefde to worden, drastisch gedaald
(Ahern 1976, 41-42, 107 n . 3) . Dante volgde colleges in Bologna en dat was een
van de eerste plekken in Europa waar boeken, dan wel gedeeltes of uittreksels van
boeken, op brede schaal werden verhandeld ; studenten konden katernen tegen een
vastgestelde prijs kopen of lenen (Ahern 1976, 121-126) . De activiteit van her lezen
emancipeerde zich van de orale uitwisseling waaraan ze altijd dienstbaar was
geweest : in her directe contact tussen leermeester en discipel was her geschrevene,
op een lei of op een wastablet, nooit meet geweest dan een hulpmiddel (Ahern 1976,
20, 80) . 8 Er ontstond een anoniem lezerspubliek dat niet langer was aangewezen op
her toevallige orale aanbod, maar zijn eigen interesses kon volgen .
De eerste dichtbundel die voor dat anonieme lezerspubliek werd samengesteld
was Dantes La vita nova. Dar die bundel bestemd was voor lezers blijkt opmerkelijk genoeg uit her toegevoegde proza; sonnetten die doorgaans waren gericht tot
Beatrice, soms ook tot stadgenoten die de lijdende dichter ridiculiseerden of tot passerende pelgrims, werden dankzij dat proza tot een eenheid gesmeed als onderdeel
van een verhaal. 9 Op die manier werd her sonnet, en in bredere zin de lyriek, definitief bevrijd van de dwang van een onmiddelijke context : niet tot de aangesprokene
hoefde de poezie voortaan gericht to zijn, niet tot in her bier en nu aanwezige toehoorders, maar tot iedereen die de kwaliteiten op hun waarde wilt to schatten - waar
ook ter wereld en wanneer ook ter wereld (Ahern 1976, 133, 193 e .v.) . Niet de grillen van voordrachtskunstenaars of de beslotenheid van een luxueus handschrift
zorgden voortaan voor her overleven van een lyrische tekst, maar het onderscheidingsvermogen van een geletterde elite . La vita nova laat bovenal de geboorte zien
van een bepaald soort verhouding van de dichter tot zijn publiek .
Een halve eeuw later bezegelt Petrarca de ontwikkeling . Wanneer hij in 1341 de
laurierkroon krijgt opgezet, ziet hij zichzelf als schrijver : zijn correspondentie
getuigt ervan dat hij al aan her begin van zijn carriere geen goed woord overhad voor
de oude voordrachtspraktijken (Ahern 1976, 63 n . 3) . Hij las Latijn en schreef in
her Latijn; wanneer hij gebruik wenste to maken van de volkstaal, zou hij ook dat
uitsluitend doen voor lezers. De bundel waarin die ambitie resulteerde, bekend als
Il canzoniere, maar door de dichter zelf en veel adequater als Fragmenta rerum vul-
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garum (=fragmenten in de volkstaal) betiteld, laat zien welke eisen er voortaan aan
de lezer gesteld werden : die moest tot op grote hoogte zelf samenhang zien aan to
brengen tussen de meer dan 300 canzones, ballades en sonnetten . Dat er een samenhang bestond, werd gesuggereerd door de dichter die, in tegenstelling tot wat altijd
de conventie was geweest, zijn poezie niet langer blindelings volgens genre ordende, maar uitging van bepaalde principes ; de bundel liet bovendien een thematische
ontwikkeling zien . Niettemin waren de meer dan 300 gedichten afgeronde eenheden ; het stond de lezer vrij om - net als de dichter die tot het laatst verschillende
ordeningen uitprobeerde - lezend en herlezend, koppelend en terugkoppelend,
allerlei kruisverbanden waar to nemen . 10 Petrarca's impliciete lezer was, war de poezie betreft, voor her eerst een actieve lezer : her invullen van `open plekken' vereiste
voor her eerst dat de lezer zich op basis van vermoedens en veronderstellingen door
een corpus van lyrische teksten bewoog. l I Vanaf dat moment was het denkbaar dat
een lezer, in individuele teksten maar vooral ook op een schaal boven het enkele
gedicht uit, zijn ogen in niet-lineaire bewegingen over versregels liet gaan .
De Petrarca die beroemd zou worden als de naamgever van het petrarcisme vond
zijn leespubliek pas vele jaren later: na de uitvinding van de boekdrukkunst. In 1501
gaf Pietro Bembo II canzoniere in een goedkope editie uit om een standaard to zetten voor zowel het Italiaans als her poetische - her chef d'oeuvre waarin de legendarische humanist zich had bediend van de volkstaal, was in vergelijking tot zijn
werken in het Latijn tamelijk onbekend gebleven (Spiller 1992, 71-72 ; Petrucci
1995, 201-202) . In beide opzichten bereikte Bembo ruimschoots war hij wilde :
Petrarca's Toscaans wordt tot op de dag van vandaag als her meest zuivere Italiaans
beschouwd en her petrarcisme werd een rage van ongekende omvang, de eerste door
een massamedium veroorzaakte mania. Een Italiaanse bloemlezing uit 1545 alleen
al bevatte het werk van meer dan honderd dichters . i2 Het succes bleef niet tot her
schiereiland beperkt : ook aan de Franse en Engelse hoven speelde men graag het
subtiele spel van de eindeloze variatie binnen een strakke vorm . 13 Wanneer Lucas
d'Heere en Jan van der Noot Franse theorie in de praktijk proberen to brengen en
voorbeelden beginnen to imiteren en to emuleren, is her sonnet al meer dan een
halve eeuw geleden aan zijn zegetocht door Europa begonnen . 14
Dc wending naar het visuele
Tot de introductie van her sonnet was de Westeuropese poezie in hoofdzaak een
oraal genre geweest : eigenschappen van de poezie moesten doorgaans niet een lezer
overtuigen, maar een luisteraar. 15 Zo was her voor een luisteraar absoluut niet
belangrijk of een versregel een vast aantal lettergrepen telde - dat aantal kon hij zelfs
niet waarnemen ; waar hij zich wel naar kon richten was een vast aantal heffingen . 16
Ook verschillen in structureel opzicht zijn op communicatieve eisen terug to voeren: logische inconsistenties waren voor een luisteraar minder hinderlijk dan her
verlies van de grote lijn - her is onmogelijk om even terug to bladeren ; standaardformuleringen en bij tijd en wijle een bepaald soort inhoudelijke ruis moesten helpen om de grote lijn in het oog, of beret gezegd : in het oor to houden .l 7 De grote
uitvinding uit her begin van de middeleeuwen tenslotte, het rijm, was niet tot stand
gekomen om de lezer to plezieren maar een louter mnemotechnisch hulpmiddel :
het product van een tijd waarin de klassieke cultuur en haar geletterde elites vrijwel
van her ene moment op het andere in het niets leken to verdwijnen (Winn 1981,
36 e .v.) .
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De afgelopen jaren is veel aandacht geschonken aan het orale karakter van her
literaire leven in de negentiende eeuw, althans waar her de poezie betreft . Poezie
bestond niet primair op papier, maar in genootschappen waar ze werd voorgedragen . `Exclamaties, uitroepen, retorische vragen en over elkaar heen buitelende, veelal sterk afgevlakte beelden zijn her handelsmerk van deze voordrachtspoezie,' aldus
Van den Berg die als eerste wees op her contrast met de Tachtigers ; lijfelijk aanwezige toehoorders, die onmiddelijk geraakt en liefst overdonderd dienden to worden,
maakten, toen de poezie van de Tachtigers het beeld ging bepalen, plaats voor een
exclusieve gemeenschap van stillezende zielen . 18 De orale cultus werd gevolgd door
de leesconventie en her lijkt me duidelijk dat die fundamentele verandering de verschillende attitudes ten opzichte van her sonnet kan verklaren : een literair genre
waarbij her gebruik van her oog een vereiste was, tastte in een oraal tijdvak een principieel uitgangspunt aan . Veel van de kwaliteiten van her sonnet die zich uitleveren
aan her oog van de lezer - de verhouding tussen de achtste en de negende regel en
alles war daarmee samenhangt ; de verhouding tussen de veertiende en de eerste regel
na lezing van de veertiende, kortom alle kwaliteiten die herlezingveronderstellen bestaan voor een toehoorder eenvoudigweg niet . 19 In bet voetspoor van Verwey
heeft men muzikale eigenschappen, de opkomst van een persoonlijk ritme, nogal
eens als kenmerkend voor de vernieuwing van Tachtig beschouwd . 20 De ware innovatie schuilt mijns inziens echter in alle mogelijkheden die zich openden op her
moment dat de poezie uitgroeide tot een genre waarbij effecten mede afhankelijk
werden van her gebruik van her oog.
Een vergelijking met de situatie waarin bet sonnet in de dertiende eeuw ontstond
laat frappante parallellen zien . Zo wijst ook Enno Endt in Hetfestijn van Tachtigop
her positivistisch klimaat aan her eind van de eeuw : als eerste opgroeiende generatie moesten de jongeren de metafysische scepsis van Multatuli en Busken Huet zien
to verwerken ; ze moesten, onder invloed van bepaalde hoogleraren, zich er zelfs
rekenschap van geven dat zonder fosfor geen gedachten zouden bestaan - evenals
in de tijd van Frederik II wankelden eeuwenoude waarheden als gevolg van empirische claims (Endt 1990, 21, 154) . De geslagenen door her nieuwe besef waren
tegelijkertijd uitverkorenen - in de woorden van Endt : 'Zij zagen in elkaars ogen
ongekende diepten . . . Zij vonden de ziel als toevlucht' (Endt 1990, 22) . Interactie
binnen een kleine elite leidde ertoe dat er niet alleen een nieuwe verhouding tot de
werkelijkheid ontstond, maar ook een nieuwe verhouding tot de activiteit van her
schrijven . Endt concludeert : 'Voor de dichter is met her neerschrijven van her
gedicht een object buiten hemzelf geplaatst, waarin hij een bevestiging van zijn
identiteit kan zien, een bewijs van de eigen 'schone ziel' . Her genieten van die
gedroomde of regel ervaren, in elk geval vormgegeven schoonheid gold als deugd'
(Endt 1990, 25) .
Dergelijke formuleringen doen denken aan de ambities van de scuola siciliana en
Petrarca zoals Oppenheimer ze beschrijft, maar vooral ook aan de ingrijpende consequenties die aan de overgang van een orale naar een schriftelijke cultuur worden
verbonden door b .v. Walter Ong in zijn veel onderzoek synthetiserende Orality and
Literacy. Reeel existerende objecten buiten de auteur maken in die visie een respons
mogelijk los van de auteur ; dankzij her schrift kunnen abstracta en een vervreemding van de context (waar b .v. Plato zich tegen verzette) hun intrede doen (Ong
1982, 78 e .v.) . De anonimiteit van de lezer maakt daarnaast individualisme als waarde mogelijk. 21 Wat vanuit ditgezichtspunt de Tachtigers onderscheidde van hun voor-
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gangers is de positieve beleving van alles wat aan het lezen inherent was . Wie leest heeft
doorgaans een contextloze verzameling letters voor zich : de schoonheid die werd
aanbeden, zou in zekere zin een aanbidding zijn van die contextloosheid . Buiten bet
domein van de poezie had wat Ong een 'psychodynamisch' proces noemt, al grote
gevolgen gehad : her ontstaan van de logica, van abstracte ethische noties, van verhalen met plots die voor zowel auteur als lezer in hun geheel waren to overzien, valt
niet los to denken van de mogelijkheid mentale inhouden op papier to ordenen
(Ong 1982, 78 ex., 103-105, 139 ex.) . Opeens voltrok zich een soortgelijke ontwikkeling in de besloten wereld van rijm en maat : her proces dat zich in de jonge
hoofden afspeelde, de contextloze schoonheid die ze als lezers van poezie nastreefden en bejubelden, was volstrekt nieuw in vergelijking tot de genoegens van her
genootschappelijke .
Her probleem met aannames die historische processen in hoofden veronderstellen, is natuurlijk dat ze moeilijk zijn aan to tonen . Traditioneel wordt echter her
optreden van '80 als her begin van de moderne poezie, zelfs van de moderne literatuur gezien - zie b .v. de literatuurgeschiedenis van Anbeek . Het lijkt me bovendien
evident dat het moderne structuurbegrip, dat van de New Critics en Merlyn, uitgaat
van een bijna visueel waarneembare structuur : wie waarneemt dat alles met alles
samenhangt, abstraheert van de lineaire perceptie die de enig mogelijke is voor de
toehoorder - een tekst krijgt bijna een bestaan als object in de ruimte . Des to
bevreemdender is her dat de poezietheorie, zodra lets anders dan interpretatie her
doel is, aan kenmerken van het visuele voorbij lijkt to gaan . In Lessen in Lyriek b.v.
van Bronzwaer, het meest recente handboek, worden visuele kenmerken haast laatdunkend aan de orde gesteld; Mooij, de enige die een theoretisch artikel wijdde aan
`de rol van her schrift in de po&ie', doet dat met onbegrijpelijke schroomvalligheid . 22
Omdat het me van groot belang lijkt om to constateren dat er in de jaren '80 van
de vorige eeuw inderdaad een wending plaatsvond van oor naar oog, wil ik een aantal aspecten aan de orde stellen die of op zichzelf indicatief zijn voor die wending,
of in her licht daarvan geInterpreteerd kunnen worden . Zoals zal blijken kunnen de
veranderingen die zich aan het eind van de Middeleeuwen voltrokken, daarbij niet
zelden als een richtsnoer dienen, of zoals dat in de wetenschapsleer heet: als een
zoeklichttheorie. Bij dat alles gaat her om uiteenlopende zaken : van sociologische
vaststellingen tot verstheoretische kwesties . Ik begin met her eerste .
1.
Een haast kinderachtige vaststelling is dat de Tachtigers de dichters waarover
ze zich opwonden, identificeerden met een bepaalde beroepsgroep, die van de
dominees . Dominees zijn natuurlijk bij uitstek lieden voor wie de mondelinge overdracht van belang is: tot op de dag van vandaag worden ze getraind in welsprekendheid . Een dominee (en ook een priester als Schaepman, de man van de 'zingende zuilen' - zie onder 6) bestaat bij de gratie van orale procedes en richt zich tot
een lijfelijk aanwezig publiek .
2.
Niet de toespraak was het communicatieve model voor Moos en Perk en voor
Moos en Verwey, maar de brief. Evenals de dichters van de scuola siciliana, evenals
Shelley en Keats, schreven de vrienden sonnetten aan elkaar waarin uit een gevoel
van geestverwantschap op elkaar werd gereageerd . 23 Die reacties hadden, zoals een
sonnet dat mogelijk maakt, vaak een argumentatief karakter .
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Misschien niet zozeer bij Moos en Perk, maar wel bij Van Deyssel, de theore3.
ticus, is er grote aandacht voor de fysieke act van her schrijven : een handeling die
hij ritualiseerde in zijn befaamde 'zittingen' . Voor Van Deyssels omschrijving van
het allerbelangrijkste, her `mooye', moesten zelfs de regels van de spelling wijken .
Evenals Petrarca neemt Van Deyssel zich nadrukkelijk als schrijver waar .
4.
Evenals Petrarca schiep Perk (en daarmee ook Kloos) met de Mathilde-cclus
een bundel . Negentiende-eeuwse dichters, hoe productief ook, schreven geen bundels, maar verzamelden hun poezie en ordenden die volgens genre of tijdstip van
ontstaan - dat geldt zelfs voor een verstandeli jk dichter als Staring. Dat ook de lyriek
een actieve lezer vereiste, bladerend en contemplerend, was onder meer wat de
Mathi/4c-ryclus zo verbijsterend nieuw maakte: in de Mathilde-ryclus werd de actieve lezer voor her eerst een structuurelement .
5.
De metaforiek waarmee over poezie gesproken wordt, verandert drastisch . Zo
is vanaf '80 nooit meer sprake van een 'lier' die de poetische activiteit zou begeleiden, daar zelfs een onlosmakelijk bestanddeel van zou vormen . De term `lied' of
`zang' wordt op zijn hoogst gereserveerd voor een bepaald soort poezie: van Helene
Swarth b.v. verschijnt in 1890 de bundel Liederen en gedichten . Kloos gebruikt in
zijn inleiding tot de Mathilde-cyclus architectonische metaforen om het effect van
her sonnet voor ogen to stellen : soms is het gedicht dankzij zijn vormgeving `als een
attische zuilenrij open en helder', soms kent her 'her halflicht en de mysterien van
een gotisch booggewelf' (Stuiveling (ed .) 1976, 70-71) . In een ander verband wordt
de dichter in plaats van een musicus een beeldhouwer de grootste dichters waren
`plastiesch' omdat ze hun gevoelens niet eenvoudigweg uitdrukten, maar 'volgens
de lijnen hunner fantasie houwen in de grondstof van her woord .' Evenals die grootste dichters 'weten ook wij onze versblokken to gieten, glanzend en klinkend als
metaal, onwrikbaar en massief als gebeeldhouwd uit graniet, of luchtig en kleurig,
als wieglende bloesems op den adem des winds' (Stuiveling (ed.) 1976, 69-70) .
De bekende eis van de aanschouwelijkheid van de beeldspraak : Kloos wond
6.
zich op over Schaepmans 'zingende zuilen' omdat her beeld een cliche was - zulke
zuilen had Schaepman nooit `gezien' . Op devote toehoorders kan ronkende metaforiek natuurlijk een grote indruk maken; Kloos daarentegen toetst de beeldpraak
op logische coherentie : `en dat mag men toch wel, als men leest?', voegt hij achteloos toe in een tussenzinnetje . Die toetsing op coherentie voor het geestesoog, een
herhaalde onderbreking implicerend van het lineaire aanbod van de tekst, is wat
Moos constant onderneemt in zijn Schaepmankritiek en die handelwijze berust op
normen die ondenkbaar zijn zonder de activiteit van her lezen . 24
7.
Niet alleen bij de lectuur van een bundel of een cyclus wordt een terugkoppelende lezer verondersteld, maar ook bij de lectuur van het individuele gedicht .
Met de introductie van het sonnet deden concetti hun intrede : metaforen die een
uitvoerige reflectie vereisen, al dan niet met een expliciete toelichting in her sextet
(Ahern 1976, 91 ; Oppenheimer 1989, 28) . Reflectieen herlezing, van de eerste regel
na de conclusies van de veertiende, van het octaaf na her sextet, zijn, wanneer de
lezer zich een sonnet toeeigent, automatismen - en dat zijn heel andere automatismen dan die waarop een dichter van voordrachtspoezie inspeelt . De eis van de cohe-
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rentie, die voor een deel Kloos' dissociatie met de voorgangers veroorzaakte, veronderstelt zulke automatismen .
8.
Poezie die primair op de orate overdracht is georienteerd, zal verhoudingsgewijs weinig doorbrekingen van geheugenondersteunende procedes kennen . Zo'n
geheugenondersteunend procede is het samenvallen van syntactische grenzen en
grenzen van de versregel: her enjambement zal alleen gebruikt worden om een
metrische dreun to voorkomen en om of en toe de expressiviteit to verhogen . Onderzoek van Stuiveling in de jaren '30 heeft uitgewezen dat ten tijde van de Tachtigers
het enjambement vaak gebruikt werd - spectaculair veel vaker dan ten tijde van de
voorgangers, mag men aannemen : Stuiveling heeft dat helaas niet onderzocht . In
Van Lenneps vertaling van Keats' Hyperion, die grote invloed op Perk uitoefende,
vertonen echter 104 van de 500 regels een enjambement, bij Perk zelf 10 % van de
versregels, in de Mei van Gorter is in meet dan de heftvan de versregels een enjambement to vinden (Stuiveling 1934, 35, 65, 193) . Het is de vraag of in dat laatste
geval zo'n grote spanning tussen versregel en zinsregel voor een luisteraar ooit to verdragen zou zijn geweest: onafgebroken zou de waarneming van syntacische eenheden belemmerd worden door de versstructuur - en dat terwijl in orate poezie de
versstructuur de waarneming dient to vergemakkelijken . Voor een lezer is niet her
rijm, maar het wit aan het eind van de versregel de belangrijkste indicatie voor het
feit dat hij met poezie van doen heeft : rijm voegt op zijn hoogst muzikaliteit toe .
Het enjambement voegt subtiliteit toe . De combinatie van dat alles kan alleen een
lezer tot zich door laten dringen . 25
Tot slot
Gorter was, zoals bekend, niet de meest begenadigde sonnettendichter . 26 Hij was
ook niet de Tachtiger bij uitstek: ook als hij niet to laat geboren was, is het moeilijk
om zich hem als een komplotteur in een rokerige kroeg voor to stellen of op een
onverwarmde achterkamer.27 De verstechnische innovaties die her ontstaan van
leespoezie met zich mee bracht, heeft hij vooral dienstbaar gemaakt aan een nieuw
soort muzikaliteit - de architectonische Moos werd al heel snel voorbijgestreefd
door een dichter voor wie her gedicht een lineair fenomeen was ; daarvan getuigt
alleen al de omvangvan Mei. Zo mislukt als Gorters sonnetten zijn daarentegen weer
de dramatisch-lyrische pogingen van de jonge Kloos - op fragmenten na in feite
onleesbaar. War de revolutie van '80 teweeg bracht en waarvan Gorter wet degelijk
profiteerde, was dat de nieuwe muzikaliteit een muzikaliteit was in leespoezie .
Al in zijn proefschrift uit 1934 verklaart Stuiveling de populariteit van het sonnet uit zijn 'dubbelen aard' : her is tegelijkertijd 'muzikaal' en 'plasties' . Hij merkt
zelfs het volgende op : `De differentiatie, die zich al spoedig in de Nieuwe Gids-groep
heeft voorgedaan, laat zich eveneens aan de hand van her schema muzikaal-picturaal tot op grote hoogte stilisties definieren' (Stuiveling 1934, 101) . Het interessante
voorstel werkt hij echter niet uit, gericht als hij is op her ontstaan van een grotere
ritmische vrijheid . Ook hier laat de beeldvorming waarvoor Verwey in zijn boekje
uit 1905 verantwoordelijk is, zich weer gelden .
De traditie die in poezie primair een lineair aangeboden, op klankeffecten berustend fenomeen ziet, is - vanzelfsprekend - de oudste, maar het is de vraag of die ook
nu nog de sterkste moet zijn . De ontwikkeling van her schrift in de achtste eeuw
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voor Christus heeft ongetwijfeld ook voor de lyriek compositorische consequenties
gehad ;28 twee millennia later zou de uitvinding van de boekdrukkunst er toe leiden
dat visuele elementen konden gaan behoren tot de structuur . Het zijn voornamelijk lezers die tegenwoordig poezie tot zich nemen ; van de ordening op de pagina
zijn bovendien de dichters zelf zich vaak terdege bewust . 29 Dat in een handboek als
Bronzwaers Lessen in lyriek de 'wezenskenmerken' van poezie uitsluitend met de
lineariteit van her taalaanbod in verband worden gebracht, doet aan de huidige
praktijk van her lezen geen recht - sinds de psalmisten, die Bronzwaers uitgangspunt vormen, hebben zich technologische ontwikkelingen voorgedaan .30 Niet de
lineariteit is war de lezer als eerste aangeboden wordt, maar een totaalstructuur die
her lezen richting geeft.
De eerste totaalstructuur die in de moderne tijd voor dat doel bedacht is, is her
sonnet . Dat feit verklaart de aantrekkingskracht van het sonnet voor de Tachtigers :
her geheim schuilt in de manier waarop men het genre kon benutten worden in
oppositie tot een bestaande conventie - een conventie waarbij zelfs her gebruik van
een ander zintuig op de eerste plaats kwam . Dat her optreden van de Tachtigers
gezien wordt als her begin van het heden is daarom dan ook niet toevallig : de poezie was her genre dat tot dan toe verhinderd had dat her verzamelbegrip van de literatuur primair in verband werd gebracht met her verwachtingspatroon van lezers .
Her vormt een reden to meer om - meer dan honderd jaar later - in theoretische
verhandelingen over poezie de mogelijkheden en beperkingen van her lezen als uitgangspunt to nemen .
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Noten
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Stuiveling (ed.) 1976, 71, 323 . In 1877 verscheen een Duitse vertaling van
Ten Kates karakteristiek in bet Nederlandse tijdschrift Euphonia. Michael
(1965, 51) veronderstelt dat Kloos die vertaling onder ogen heeft gehad .
Zie voor de invloed van de leraar Poser Michael 1965, 45 ; de rol van Doorenbos komt ter sprake op p . 54 en in Endt 1990, 13 .
Her derde nummer verscheen in februari 1886 . Kloos' kroniek is ook to vinden in Kloos 1896, 1 e deel . Citaten uit die laatste uitgave .
Volgens bet begrippenapparaat in De Jager 1992 bestond er een meningsverschil op her niveau van de intenties .
Zie her eerder aangehaalde uitvoerige citaat van Oppenheimer . Voorts
Oppenheimer 1989, 25-31 . Oppenheimer is van mening dat Giacomo de
Siciliaanse strambotto als uitgangspunt nam . Hij volgt daarmee een klassiek
artikel van Ernest Hatch Wilkins uit 1915, opgenomen in Wilkins 1959 .
Spiller (1992, 15-16) wijst op de gelijksoortigheid van volta's in bepaalde
canzones . Winn (1981, 115) interpreteert acrostichons en andere visuele
kenmerken in Middeleeuwse poezie als een geheim genoegen voor kopiisten
of een esoterische coterie; de poezie bleef op zichzelf een voorleesgenre . Zie
voor dat laatste ook Pleij 1987 .
In de vroegste handschriften werd een distichon per manuscriptregel neergeschreven : een octaaf nam dus vier manuscriptregels in beslag . Een dergelijke notatie van versregels was ook gebruikelijk bij b .v. religieuze hymnen zie Winn 1981, 41 . In bet geval van het sonnet werd van die gewoonte afgeweken bij de notatie van de terzetten : na de derde regel van elk terzet werd
de tweede helft van de manusciptregel niet opgevuld . Ook uit de plaatsing
van kapitalen blijkt, aldus Wilkins (1959, 22), dat `[ . ..] the division into tercets was normal almost at once' . Zie daarvoor ook Spiller 1992, 12 . In zijn
ogen bewees Petrarca definitief `how very powerful the sonnet frame is . It
will continue to bestow a sense of order achieved even while all sorts of disturbances are taking place within it - perhaps because it is, however written,
always short enough to be seen at once by the eye, the reader registers a
sense of completeness before tackling the complications inside it' (Spiller
1992, 51) .
De getallen van Oppenheimer (1989, 18) . Volgens Spiller (1992, 13)
bestaat er zekerheid over 35 sonnetten, waarvan er 25 aan Giacomo kunnen
worden toegeschreven.
Ik vat hier de conclusies van Ahern uiterst schematisch samen . Zie voor vele
verfijningen Petrucci 1995 .
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9 Ahern 1976, 193 ex. beschrijft uitvoerig, onder meer met gebruikmaking
van narratologische termen, de strategieen die voor her eerst van een lezer
gevergd werden . Dat her het proza is waardoor de lezer wordt gestuurd,
komt constant naar voren, maar Ahern beklemtoont het niet .
Zie de inleiding in Durling 1976, met name p . 9-11 en 25-26 en Greene
10
1991, 16-20 .
De begrippen 'impliciete lezer' en `open plek' stammen uit de receptie11
esthetica . Zie Iser 1976 .
12 Wilkins 1955, 284 . Daar ook de vermelding van 130 edities van II Canzoniere in Italie gedurende de zestiende eeuw . Volgens Spiller (1992, 83) : `In
Italy, France, Germany and Britain, it is estimated, between 1530 and 1650,
some 3000 writers produced about 200000 sonnets [ . . .] .'
Zie voor dit verband Spiller 1992, 68, 84 ex. Hij ziet de verspreiding van
13
her humanisme als de belangrijkste oorzaak voor de verspreiding van her
sonnet . De rol van de boekdrukkunst komt bij hem slechts terloops aan de
orde .
14
Zie Waterschoot 1993 . D'Heere ordende Den hofen boomgaard der poesien
volgens genre, maar dat gebeurde bepaald niet machinaal (Waterschoot
1993, 153) . Ook bij Van der Noot de voorkeur voor een organische verzamelterm : Het bosken .
Dat geldt ook voor artificiele specimina van de Latijnse poezie . Zie voor de
15
contrapuntische effecten van Griekse metra die her Latijn volstrekt wezensvreemd waren : Winn 1981, 28-29 . Al in ± 300 v.C . verwierf Simmias van
Rhodos grote faam met drie beeldgedichten : in de vorm van een bijl, vleugels en een ei (Hollander 1975, 256) . Om meer dan een curieus randverschijnsel gaat her overigens niet: de poezie bleef in overweldigende overmaat

een declamatorisch genre .
Voor De Castelein was de duur van een ademtocht nog de maatstaf voor een
versregel : Alzo langhe alst eenen aesseme heerden magh' (Kossmann 1922,
18) . Ook nu weer is D'Heere degene die het lettergreepvers introduceert. In
de daaropvolgende decennia ontspint zich een strijd tussen `athem' (de in dit
opzicht conservatieve Coornhert, zie Kossmann 1922, 35) en syllaben .
Rond 1600 is her pleit beslecht : `Zoo zien wij den grooten omkeer, die zich
omstreeks her jaar 1600 in den Nederlandschen versbouw voltrok - de verdringing uit de ernstige poezie van den ongetelden vrij-rythmischen 'regel'
der rederijkers door de getelde streng wisselende of breed voortglijdende
'voetmaten' der gulden-eeuwers [ . . .]' (Kossmann 1922, 209) .
17 Zulke verschillen werden voor het eerst systematisch onderzocht door
Millman Parry in de jaren '20 . In de woorden van Walter J . Ong : `[ . . .] Parry's discovery might be put this way : virtually every distinctive feature of
homeric poetry is due to the economy enforced on it by oral methods of
composition' (Ong 1982, 21) .
18
Van den Berg 1993, 478 . Zie de daar vermelde literatuur alsmede Claes
1993,9-10 .
19
Een van de aforismen in Jan Kuijpers Denkbeelden luidt : 'Her sonnet heeft
twee volta's . De andere zit tussen vers 14 en vers 1' (Kuijper 1991, 64) . Een
ander relevant aforisme op p . 60 : `De laatste verandering van moeilijkheidsgraad die niet uit de poezie zelf voortkwam, kwam voort uit de uitvinding
16

van her schrift.'
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Met name door de invloed die Verweys Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche
dichtkunst (1880-1900) uit 1905 uitoefende . Zie b .v. het nawoord van
Enno Endt in Gorter 1987, 160 .
Geen waarde overigens die de Jezuiet Ong hoogschat .
Volgens Bronzwaer bestaat er een apart genre dat 'visuele po&ie' heet en dat
b.v. Gorter benadert wanneer hij regels van de spelling aantast . Het genre
'behoeft aparte behandeling' en bij die opmerking blijft het (1993, 30) .
Mooij bepleit een 'voorzichtige instelling' op effecten van het schriftbeeld :
'Her ideale gevolg daarvan zou immers kunnen zijn, dat de kans klein is, dat
de relevante en integreerbare visuele aspecten aan de aandacht van de lezer
ontgaan, terwijl aan de andere kant een snelle en ordelijke terugtocht steeds
mogelijk blijft . Meer dan een aarzelend voorstel is dat op dit moment echter
niet .' (Mooij 1979, 144) .
Van Halsema 1993, 517-519, 523 ; zie voor de een half jaar in beslag
nemende `generous rivalry' tussen Keats en Shelley Michael 1965, 69 .
De kritiek op Schaepmans Aya Sofia verscheen in december 1886 in De
Nieuwe Gids en werd herdrukt in Moos 1896 II, 1-14 . Dat een dichter moet
`zien' komt in veel van Kloos' kritieken terug - b.v. de kritiek op Vosmaer:
`De dichter die ziet . Een rhetoricus ziet niet, een rhetoricus schikt' (Kloos
1896 II, 62.) . In her stuk over Schaepman is sprake van de `oorspronkelijke
innerlijke of uiterlijke aanschouwing, uit welke een waarachtig dichter
alleen zijne beelden neemt' (Kloos 1896 II, 8) . Her tussenzinnetje op p . 9 .
Zie voor de lectuur van enjambementen Geggus 1961 en Bradford 1992 .
Zie voor dat oordeel b .v. Kuijper 1989 .
In de jaren dat Moos, Verwey, Van Eeden en Van Deyssel in nauw contact
stonden met elkaar, woonde Gorter bij zijn moeder thuis, werkte hij in her
diepste geheim aan Mei - een karwei dat tweeenhalf jaar in beslag nam - en
kende hij slechts vriendschapsbanden met de ascetische Diepenbrock . Pas
na verschijning van Mei, in de loop van 1889, gaf Gorter zich voor korte
tijd over aan een bohemeleven in gezelschap van Kloos . In januari 1890 verruilde Gorter Amsterdam voor Amersfoort (De Liagre Bohl 1996, 51 e .v,
146 e.v.) . Gorters sportieve prestaties in 1889 en een brief aan Diepenbrock
uit de zomer van dat jaar nuanceren De Liagre Bohls conclusies over Gorters bohemedrang overigens aanzienlijk (Endt 1964, 190, 196) .
Zie b .v de hoofdstukken over Hesiodos en Archilochos in Easterling en
Knox (ed .) 1985, met name p . 104-105 en 128 .
Mallarme natuurlijk, maar ook Valery (1960, 549) en Komrij (1984, 219220) . In de derde aflevering van de t .v.-serie HotelAtonaah uitgezonden op
26 december 1993, ontspon zich een uitvoerige discussie over 'het beeld van
een gedicht' tussen Gerrit Kouwenaar en Remco Campert .
Bronzwaer 1993, 11 e.v. Veel van Kees Fens' artikelen in de Volkskrant getuigen van die moderne leeshouding : 'Ik lees dus als kijker' constateert hij in
februari 1995, nadat een taalkundige hem op die mogelijkheid gewezen
heeft .
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Agloval en de compilator

De geschiedenis van een verhaaldraad in de Lancelotcompilatie*
Soetje Oppenhuis de Jong

De overspelige relatie tussen Lancelot en Genievre heeft een dieptepunt bereikt als
de koningin haar minnaar betrapt in her bed van Pelles' dochter, die in de gedaante van Guinevere Lancelot voor de tweede maal heeft weten to verleiden (de eerste keer dat Lancelot zich op deze wijze liet bedriegen door de dochter van Pelles
verwekten ze de Galaad, de graalridder) . Nadat de koningin hem verstoten heeft,
verlaat Lancelot krankzinnig van verdriet her hof. Bohort, Lionel en Hector gaan
op zoek naar hem, en onder leiding van Walewein volgt een groot aantal ridders
hun voorbeeld; een van die ridders is Agloval .
Na twee jaar vruchteloos zoeken besluit Agloval zijn moeder, die in het woud
een teruggetrokken bestaan leidt, een bezoek to brengen . Bij haar treft hij zijn vijftienjarige broer Perceval aan, die graag mee wil naar her hof van Artur. Zijn moeder wil daar niets van horen, maar door een list kunnen ze toch met zijn tweedn
vertrekken . Als de moeder begrijpt dat haar jongste voorgoed vertrokken is, sterft
ze van verdriet . Aan het hof wordt Perceval tot ridder geslagen en al spoedig herkend als een van de twee ridders die de graalridder zullen vergezellen op zijn tocht .
Agloval wil zijn broer bij zich houden tot hij wat ouder en voldoende geoefend is .
Maar Perceval, geprikkeld door Mordret en Keye, verlaat op een nacht heimelijk
bet hof om grote daden to verrichten ; hij gaat op zoek naar Lancelot, die nog
steeds niet gevonden is. Onderweg bevrijdt hij de ridder Patrides, die hij naar her
hof stuurt om Agloval gerust to stellen . Vervolgens sterft hij bijna in een duel
tegen Hector, een van de beste ridders van Artur . Pas als beide strijders zo goed als
dood zijn, maken ze zich aan elkaar bekend en betuigen over en weer hun spijt ;
ze worden op wonderbaarlijke wijze door de graal genezen en besluiten samen verder to zoeken naar Lancelot . Agloval heeft intussen van Patrides de toedracht vernomen rond her heimelijke vertrek van zijn broer, en hij en Artur verwijten
Mordret en Keye hun onverantwoordelijke gedrag.
Zo wordt Perceval geIntroduceerd aan her hof van Artur en daarmee ook in de
Oudfranse trilogie Lancelot propre - La Queste del Saint Graal - La Mort le roi
Artul . Zijn introductie vindt plaats aan het eind van de Lancelot, vlak voor her
begin van de Queste, waarin hij een belangrijke rol krijgt als een van de twee metgezellen van de graalridder Galaad : een ereplaats voor de held uit het oudste graalverhaal, de Perceval of Conte du Graal van Chretien de Troyes 2 . De rol van Agloval
is na deze episode uitgespeeld . Zijn functie is geen andere dan Perceval to introduceren aan het hof van Artur en in het verhaal. Daartoe wordt ruim van tevoren
zijn verhaaldraad aangehecht volgens de techniek van her entrelacement (een techniek waarbij door her vervlechten van een aantal verhaaldraden de avonturen van
meerdere ridders tegelijk verteld kunnen worden) . De eerste keer dat Aglovals
naam valt, in een opsomming van ridders die onder leiding van Walewein op zoek
zullen gaan naar Lancelot (een eerdere zoektocht, lang voordat Lancelot door de
koningin wordt verstoten), wordt van hem gezegd dat hij degene is die Perceval
naar bet hof zal brengen . Vervolgens wordt zijn verhaaldraad meegeweven in her
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geheel zonder dat hij noemenswaardige avonturen beleeft . Her blijft bij loutere
vermeldingen tot her moment dat hij werkelijk mag optreden, en ook dan is zijn
rol ondergeschikt aan die van Perceval . Zijn personage is uitsluitend gecreeerd als
schakel tussen de trilogie en Perceva1 3.
Een Middelnederlandse vertaling in verzen van de Oudfranse prozacyclus
(Lanceloet - Queeste vanden Grale - Arturs Doet) is bewaard in een handschrift dat
in de Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage wordt bewaard onder signatuur
129 A 10 4 . Dit handschrift bevat mast de Lancelotcyclus nog zeven andere
romans die tussen de delen van de trilogie zijn ingevoegd, twee voor de Queeste
(Perchevaels en Moriaen6 ) en vijf erna (achtereenvolgens Die Wrake van Ragisel,
Die Ridder metter Mouwen, Walewein ende Keie ; Lancelot en het hert met de witte
voet, Torec) . Her geheel staat bekend als de Lancelotcompilatie. In de versvertaling
van de Lancelotcyclus bleef de voor de prozaroman kenmerkende entrelacementstructuur behouden, terwijl de zeven ingevoegde romans alle staan in de traditie
van de klassieke Arturroman-in-verzen, waarin per verhaal slechts een episode uit
her leven van een ridder wordt verteld. Drie van deze romans zijn
vertalingen/bewerkingen van Oudfranse versromans (de Perchevaeh de Wrake en
de Torec 8) ; een vierde (Lanceloet en het hert met de witte voet) is een bewerking van
een Oudfrans lair ; voor de overige drie is een dergelijk verband (nog) niet aangetoond, ze zijn wellicht oorspronkelijk Middelnederlands .
De invoeging van de zeven afzonderlijke roman tussen de delen van de
Lancelotcyclus verraadt een streven naar eenheid ; er is een poging gedaan om een
nieuw, min of meer samenhangend geheel to smeden . Dat streven blijkt al uit de
keuze van de romans : uitsluitend Arturromans, en in de meeste speelt Walewein
een hoofdrol (van de Perchevael is zelfs alleen het Walewein-deel gebruikt 10) . Het
blijkt ook uit de plaats van invoeging ; de teksten zijn niet zomaar in willekeurige
volgorde ingevoegd, maar er is bijvoorbeeld op gelet dat de teksten waarin
Perceval een belangrijke rol heeft werden ingevoegd voor de Queeste, de tekst
waarin deze held sterft . Verder zijn alle romans onderling aaneengeschakeld door
middel van overgangsformules aan her eind van elke tekst . In sommige gevallen is
een hechter verband aan to wijzen : halverwege de Queeste wordt vooruitgewezen
naar de Wrake, de eerste roman die na de Queeste volgt, en terugverwezen naar de
Perchevae/ in de Moriaen wordt op verschillende plaatsen terugverwezen naar de
voorafgaande Lanceloet. Ingrijpender zijn de structurele veranderingen : in de
Wrake en de Perchevaelzijn aantoonbaar episoden toegevoegd, waardoor de structuur gecompliceerder wordt en meer overeenkomt met de entrelacementstructuur
van de omringende Lancelotcyclus 11 en bovendien de inhoud beter bij de omringende tekst aansluit (alleen bij deze teksten is vergelijking mogelijk met het Franse
origineel en (fragmenten van) de Middelnederlandse vertaling) . Van alle genoemde ingrepen staat vast dat ze direkt samenhangen met de vervaardiging van handschrift 129 A 10 . Dankzij deze ingrepen is de Lancelotcompilatie geen gewone verzameling Arturteksten ; de verzameling zou in menig opzicht als cyclus
gekwalificeerd kunnen worden, een nieuwe, unieke Lancelotcyclus, uitgebreid
met zeven delen, waarvan drie wellicht oorspronkelijk Middelnederlands 12.
Terug naar Agloval . In de Lancelotcompilatie blijkt zijn rol aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van de Oudfranse Lancelotcyclus . Die uitbreiding moet zeker
voor een deel (en misschien wel helemaal) worden toegeschreven aan de compilator, degene die het verhalencomplex samenstelde en ingreep in de afzonderlijke
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teksten om de onderlinge samenhang to bevorderen13 . Hij moet degene zijn die
Agloval na de introductie van Perceval aan bet hof nog regelmatig laat optreden
als verbindende schakel tussen Lanceloet, Perchevael, Moriaen en Queeste . Hij doet
dat door in het slot van de Lanceloet een episode toe to voegen waarin Perceval en
Agloval hun land heroveren en vervolgens herhaaldelijk, in verschillende teksten,
naar die episode to verwijzen .
De verhaaldraad van Agloval heeft echter een raadselachtig verloop . De episode waarin hij en Perceval hun land heroveren is verloren gegaan met de bladen die
in bet handschrift ontbreken aan het eind van de Lanceloet (de lacune komt hierna nog ter sprake) . Het eerste dat daarna over hem vernomen wordt, is dat hij in
het land gebleven is dat Perceval en hij samen heroverd hebben14 . Met deze verwijzing begint de Perchevael na bet ontbrekende slot van de Lanceloet . Vervolgens
treedt Agloval, in de tweede helft van de Perchevael ineens weer op als hij zich
samen met een aantal andere ridders aanmeldt, deze keer om Walewein to gaan
zoeken, die na een ruzie woedend her hof verlaten heeft15 . Tussen het bericht dat
Agloval was achtergebleven in het door hem en Perceval heroverde land en dit
optreden wordt niets over hem meegedeeld ; zijn plotselinge aanwezigheid aan het
hof blijft onverklaard . En het blijft niet bij een vermelding van zijn naam ; Agloval
krijgt hierna zijn rol in een aantal door de compilator aan de Perchevael toegevoegde avonturen . In de na de Perchevael volgende Moriaen speelt Agloval zelfs
een hoofdrol als de vader van de titelheld16 . Als Moriaen na lang zoeken eindelijk
zijn vader vindt, die zich samen met Perceval heeft teruggetrokken bij een kluizenaar, doet Agloval hem verslag van zijn daden sinds hij Moriaen verwekt heeft bij
een Moorse prinses . In dat relaas vertelt hij ook hoe Perceval en hij met veel moeite hun land heroverd hebben'7 ; na hun terugkeer hebben ze onderdak gekregen
bij de kluizenaar - Agloval is kennelijk niet in het heroverde land gebleven .
Tenslotte wordt halverwege de Queeste18 nog een keer verwezen naar dezelfde episode . Deze keer is het Perceval die zijn tante vertelt dat hij en Agloval hun land
heroverd hebben en dat Agloval daar gebleven is .
Drie verwijzingen naar 66n-en-dezelfde episode, die op een zeker moment is
toegevoegd aan bet slot van de Lanceloet . Mogelijk had die episode nog een ander
belang, maar in elk geval geschiedde de toevoeging ook ten behoeve van de samenhang binnen de compilatie, daar er vervolgens in drie opeenvolgende teksten naar
verwezen wordt. Maar de verwijzingen spreken elkaar tegen en de eerste verwijzing, in de Perchevael wordt bovendien binnen die tekst al tegengesproken door
de onverwachte aanwezigheid van Agloval aan het hof, terwijl hij toch volgens de
mededeling aan het begin van de Perchevael was achtergebleven in bet door hem
en zijn broer heroverde land - Slordigheid van de compilator? Dat lijkt hier niet
de goede verklaring ; het ligt niet erg voor de hand dat iemand toevoegingen verzint om de eenheid bevorderen en vervolgens bij de uitvoering van die toevoegingen zo gedachteloos to werk gaat dat ze juist het tegendeel bewerken . Her ontbreken van verwijzingen zou beter verklaarbaar zijn dan her zo zorgvuldig
aanbrengen van verkeerde verwijzingen .
Is er een andere verklaring? Er is in elk geval een andere benadering mogelijk
van hetzelfde probleem . Arturiste en keltologe Maartje Draak, die als eerste een
zeer uitvoerige codicologische en paleografische beschrijving gaf van handschrift
129 A 10 (in 1954), kwalificeerde bet handschrift aanvankelijk als 'goedkoop
spoedwerk' vanwege de slechte kwaliteit van bet perkament en de voile pagina's
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(drie kolommen a 61 regels per bladzijde), vrijwel zonder decoratie, geschreven
door vijf kopiisten (die waarschijnlijk gelijktijdig aan her werk waren) 19 . Die kwalificatie deed her handschrift niet voldoende recht. In 1985 toonde Draak aan dat
er was geexperimenteerd bij de vervaardiging van het handschrift : de Perchevaeh
die nu volgt na de afbrekende Lanceloet, moet in een eerder stadium ingevoegd
geweest zijn in die tekst20. Dat was gebeurd tijdens het afschrijven van de
Lanceloet, zodanig dat de al geschreven Perchevael geheel in de omringende
Lanceloet opgenomen werd . Kennelijk werd de Perchevael vervolgens losgesneden,
van de Lanceloet werd weer een geheel gemaakt, en de Perchevael werd tussen de
Lanceloet en de Queeste ingevoegd . De voornaamste getuige voor deze gang van
zaken is een blad waarop ooit her einde van de Perchevael gevolgd werd door tekst
van de Lanceloet21 . Het punt waar de Perchevael oorspronkelijk was ingevoegd in
de Lanceloet valt dankzij dit blad nu nog precies vast to stellen . Echter, de
Perchevael past daar niet; de tekst sluit in zijn huidige samenstelling niet aan bij
de Lanceloet op her punt waar hij oorspronkelijk was ingevoegd . Draak signaleerde dit probleem zonder er een oplossing voor to weten .
De volgende die het handschrift aan een grondig onderzoek onderwierp, was
de codicoloog Jan Willem Klein 22. Hij vond de oplossing voor het gesignaleerde
probleem en stelde vast dat de Perchevael niet alleen verplaatst was, maar ook was
veranderd van codicologische samenstelling . De tekst had oorspronkelijk, geheel
volgens de regel van het handschrift, bestaan uit twee quinio's (katernen van vijf
dubbelbladen) . Bij de verplaatsing was her eerste katern vervangen door een ternio (katern van drie dubbelbladen) .
Een ander probleem was dat van het tekstverlies aan het eind van de
Lanceloet 23. Naar de omvang ervan kon alleen geraden worden op grond van vergelijking met de Oudfranse tekst, maar war betreft de toevoegingen van de compilator (de episode van het herwonnen land en misschien nog wel meet) kon Been
enkele schatting gemaakt worden . Ook voor dit probleem vond Klein de oplossing; zijn onderzoek wees uit dat aan her slot van de Lanceloet precies drie bladen
ontbraken . Volgens Klein was de samenstelling van her handschrift op deze plaats
aanvankelijk als in Schema I .
x

'1

Schema I

W
xn

x1v

Her tiende Lanceloet-katern werd gevolgd door twee Perchevael-katernen, die weer
gevolgd werden door het katern waarin de Queeste begint op het vierde blad ; alle
betrokken katernen waren quinio's . Her slot van de Lanceloet was verdeeld over de
laatste twee katernen, het begon op her laatste blad van de Perchevael (de vier
kolommen die leeggebleven waren na her einde van die tekst), en her liep door op
de eerste drie bladen van het katern waarin de Queeste begon . De Perchevael maakte in dat stadium niet als afzonderlijke roman deel uit van de compilatie, maar was
opgenomen in de Lanceloet als een episode van die tekst . Aangenomen moet wor-
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den dat die invoeging een definitieve status had, want de katernen waar her nu om
gaat waren al voorzien van rubricatie en penwerk op her moment dat de tekst verplaatst werd .
De verplaatsing ging ten koste van zware ingrepen . Her slot van de Lanceloet
werd losgesneden van de Perchevael en van de Queeste, en de vier bladen werden
naar voren gehaald, zodat de Lanceloetweer een geheel vormde. Maar dat ging niet
zomaar. Op her eerste van de vier bladen (voorheen her laatste blad van de
Perchevael) stond nog her slot van de Perchevael, dat de twee eerste kolommen
vulde ; die tekst werd geradeerd en over de rasuur werden het slot van de Lanceloet
en her tiende katern, die oorspronkelijk een sluitend geheel vormden, opnieuw
met elkaar verbonden d .m .v. twee kolommen nieuw verzonnen tekst. Her gehele
eerste katern van de Perchevaelwerd vervangen door een nieuw (een ternio) 24 . Aan
her eind van de Perchevael moest her slot weer aangevuld worden : op een nieuw
blad werd de tekst die oorspronkelijk twee kolommen van ± 61 regels gevuld had,
opgeklopt en uitgesmeerd over vier kolommen van ± 40 regels .
Aan her katern waarin de Queeste begint ontbraken nog de eerste drie bladen .
Zeer waarschijnlijk tegelijk met de verplaatsing van de Perchevaelwerd de Moriaen
ingevoegd, die een plaats kreeg tussen de Perchevael en de Queeste25. De Moriaen
werd zo geschreven dat de tekst een quinio en drie losse bladen vulde ; de drie losse
bladen werden toegevoegd aan her Queeste-katern op de plaats die oorspronkelijk
werd ingenomen door her slot van de Lanceloet. Het resultaat was de toestand
zoals die nu nog is, en die er zo uitziet : zie Schema II .
x
xi
xu
xm
xiv
f.89-99

f.100-105

f.106-115

f.116-125

f .126-135
11 -

Schema II

Van de vier naar voren gehaalde bladen met het slot van de Lanceloet is alleen her
eerste (voorheen her laatste blad van de Perchevael) bewaard gebleven . Dar blad is
nu als elfde blad toegevoegd aan het tiende katern 26 . De Perchevael bestaat nu uit
een nieuwe ternio en een oorspronkelijke quinio ; daarna volgt een quinio met de
tekst van de Moriaen en die tekst eindigt op her derde blad van de quinio waarin
de Queeste begint. Zeer aannemelijk is dat de vier bladen met het slot van de
Lanceloet samen met de ternio van de Perchevael weer een quinio moesten vormen 27 .
Nu kunnen op basis van de reconstructie van de twee onderscheiden fasen in
her ontstaan van her handschrift de inconsequenties in de verhaaldraad van
Agloval verklaard worden . Her tweede Perchevael-katern werd niet vervangen bij
de verplaatsing ; her optreden van Agloval in dat katern is dus oorspronkelijk, en
zijn afwezigheid in het eerste katern is dat niet. De episode van bet herwonnen
land, die was opgenomen in her slot van de Lanceloet, volgde na de Perchevael De
oorspronkelijke toestand was dan :
Lanceloet- Perchevael - slot Lanc . (+ ep . herwonnen land) - Queeste
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In deze toestand is geen enkele strijdigheid to bespeuren in de Agloval-draad :
nadat hij Perceval bij zijn moeder heeft opgehaald (Lanceloet) bleef Agloval in de
Perchevael kennelijk een rol spelen (ook in her oorspronkelijke eerste katern, getuige zijn aanwezigheid in her tweede katern) ; pas na afloop van de Perchevael veroverden Perceval en hij hun verloren land, waar Agloval achterbleef terwijl Perceval
terugkeerde ; dat komt weer mooi overeen met de verwijzing in de Queeste waar
Perceval zijn tante vertelt dat Agloval in hun land is gebleven.
Vervolgens wordt de Perchevael uit de Lanceloet losgesneden, van samenstelling
veranderd en verplaatst, de Lanceloet wordt van de Queeste losgesneden, en de
Moriaen wordt (waarschijnlijk tegelijkertijd) ingevoegd :
Lanceloet (+ ep . herwonnen land) - Perchevael - Moriaen - Queeste

Her verplaatste slot met de episode van her herwonnen land gaat nu vooraf aan de
Perchevael In de Perchevael is her eerste katern vervangen; her nieuwe katern
begint met een verwijzing naar de episode van her herwonnen land . In dit herschreven katern komt Agloval verder niet meer voor, maar nog wel in her tweede
katern, dat niet herschreven werd . De ingevoegde Moriaen borduurt voort op de
toestand zoals die nu is aan her eind van de Perchevael.• Perceval en Agloval hebben hun land heroverd (Lanceloet) ; van Agloval werd weliswaar gezegd dat hij daar
gebleven is (begin Perchevael), maar nu is hij kennelijk weer terug (tweede helft
Perchevael), en inmiddels met zijn broer beland bij een kluizenaar (Moriaen), waar
zijn zoon Moriaan hem vindt . Her is een gebrekkig verband; aan de ooit zo subtiel ingevoegde verwijzing in de Queeste heeft de compilator bij al deze wijzigingen waarschijnlijk helemaal niet meer gedacht .
Met de resultaten van her codicologisch onderzoek blijkt her mogelijk her
onstaan in fasen van de Lancelotcompilatie to reconstrueren en vast to stellen dat
de compilator door uitbreiding van de verhaaldraad van Agloval oorspronkelijk
een hecht verband creeerde tussen Lanceloet, Perchevael en Queeste. Zijn bemoeienissen bleven niet beperkt tot Agloval; die verhaaldraad is vooral gekozen als de
meest illustratieve voor de gevolgen van de besproken ingrepen in her handschrift .
Zeker een derde van de Perchevael in de compilatie bestaat uit toevoegingen van
de hand van de compilator . In twee reeksen van ingevoegde episoden laat hij niet
alleen Perceval optreden naar her model van de Lanceloet en in gezelschap van zijn
broer Agloval, maar ook andere ridders . Onder hen moeten naast Perceval en
Agloval zeker ook Lancelot en Hector oorspronkelijk gezorgd hebben voor een
hecht verband met de omringende Lanceloet; van de verhaaldraden van de laatste
twee resteren nog slechts losse einden in bet tweede Perchevael-katern, terwijl de
verhaaldraad van Perceval oorspronkelijk een ander verloop gehad moet hebben .
Al die losse einden en strijdigheden in de diverse verhaaldraden kunnen nu verklaard worden door de ingrepen in de samenstelling van her handschrift .
Onverklaard blijft echter de reden waarom die ingrepen plaatshadden . Wat
bezielde de compilator? War voor reden was er om een zo zorgvuldig gecreeerd
verband weer helemaal los to peuteren, teksten to verplaatsen en gedeeltelijk to
herschrijven, terwijl dat in menig opzicht geen verbetering inhield? Een zo drastische ingreep lijkt om een dwingende reden to vragen .
Als de verplaatsing van de Perchevael inderdaad samenviel met de invoeging van
de Moriaen, ligt her voor de hand daar een verklaring to zoeken. Een oorzakelijk
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verband tussen de invoeging van de Moriaen en de verplaatsing van de Perchevael
is echter nog niet bevredigend aangetoond 28 . Verhaaltechnisch lijkt er zelfs geen
enkel bezwaar tegen om de Moriaen in to voegen na her slot van de Lanceloet, zonder dat daarvoor de Perchevael verplaatst hoefde to worden . De compilator had
dan kunnen volstaan met het lossnijden van het slot van de Lanceloet (alleen de
drie eerste bladen van her katern waarin de Queeste begint) en het herschrijven van
dat slot, zodanig dat de Moriaen erachter zou passen - een veel eenvoudiger operatie dan die welke heeft plaatsgevonden 29 .
Een feit is dat alle andere romans zijn ingevoegd tussen de delen van de trilogie, en dat de Perchevael daarop de enige uitzondering vormde30 . In dat opzicht
betekende het een aanpassing dat de Perchevael werd losgemaakt uit de Lanceloet
en achter die tekst geplaatst. Het lijkt een magere verklaring voor een zo ingrijpende verandering, vooral omdat er ook na verplaatsing van de Perchevael een duidelijk verschil bleef in de mate waarin de verschillende romans geIntegreerd zijn
in het geheel31 , maar voorlopig is her de meest acceptabele. Wonderlijk blijft dat
het slot van de Lanceloet (vier bladen) kennelijk niet herschreven werd, terwijl van
de Perchevael her hele eerste katern (tien bladen) herschreven moest worden . De
verplaatsing bracht natuurlijk hoe dan ook de noodzaak met zich mee om de
Perchevael aan to passen aan de nieuwe omgeving. De draden die oorspronkelijk
uit de Lanceloet waren meegevlochten in de Perchevael om daarna weer keurig aan
to sluiten bij her slot van de Lanceloet, moesten verwijderd of tenminste gewijzigd
worden nu de Perchevael na de Lanceloetvolgde. Misschien was de overweging dat
de Perchevael toch al herschreven moest worden voldoende om her slot van de
Lanceloet dan maar zo to laten ; er lijkt in elk geval bij het herschrijven van het eerste katern rekening gehouden to zijn met de vier losse bladen van dat slot, die met
de ternio weer een complete quinio konden vormen .
Welke goede verklaring er misschien nog gevonden wordt voor de ingreep, het
valt to betreuren dat met die ingreep een hoogstwaarschijnlijk zeer knap staaltje
van tekstintegratie voorgoed verloren ging . Her kan voor degene die dat staaltje
leverde nauwelijks een genoegen geweest zijn om zijn werk weer ongedaan to
maken, en dat verklaart dan misschien mede het kennelijke gebrek aan aandacht
waarmee de tweede invoeging geschiedde . Het verschil tussen de twee fasen is zelfs
zo groot32 dat de gedachte aan twee personen zich opdringt : degene die ervoor
zorgde dat de Perchevael volledig geIntegreerd werd in de Lanceloet, moet wel erg
gedesillusioneerd geweest zijn om de tekst er vervolgens zo achteloos achter to
plakken, terwijl van een tweede figuur gemakkelijker valt aan to nemen dat hij
minder acht sloeg op de door zijn voorganger gelegde verbanden 33 . Naarmate her
codicologisch en filologisch onderzoek vordert, wordt langzaam het beeld duidelijker van het gefaseerde ontstaan van de Lancelotcompilatie, wellicht wordt dat
beeld nog eens zo helder dat ook met zekerheid vastgesteld kan worden waarom
cen en ander geschiedde .
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Met dank aan Erwin Mantingh voor zijn nuttige commentaar op een eerdere versie van dit artikel .
De proza-cyclus rond de opkomst en ondergang van her rijk van koning
Artur, met Lancelot als centrale figuur, ontstond in de 13e eeuw in
Frankrijk ; de kern van de cyclus bestaat uit de trilogie Lancelot propre - La
Queste del Saint Graal - La Mort le roi Artu.

De (onvoltooide) Perceval van Chretien de Troyes was her begin van een
rijke graaltraditie, waarbij her graalthema in de 13e eeuw steeds verder verchristelijkt werd . Diverse pogingen werden ondernomen om Chretiens verhaal to voltooien (vier Vervolgen of Continuations zijn bewaard) ; bet werd
al snel in een aantal Europese talen vertaald (de beroemdste vertaling en
waarschijnlijk de oudste is de Parzifal van Wolfram von Eschenbach ; van
vertalingen in her Middelnederlands zijn slechts fragmenten bewaard, her
grootste in de Lancelotcompilatie, de oudste stammen uit her begin van de
13e eeuw) . In de Roman de l Estoire dou Graal van Robert de Boron werd
her graalthema voor her eerst verbonden met her lijden van Christus, en de
verchristelijking bereikte een hoogtepunt in de Queste del Saint Graah her
tweede deel van de Oudfranse Lancelotcyclus .
In de Perceval heeft de titelheld geen broers meet ; zijn moeder heeft zich
met haar enig overgebleven zoon in her woud teruggetrokken, ver van alle
hofgewoel, nadat haar man en al haar andere zoons zijn gesneuveld in de
strijd . Ze hoopt op deze wijze haar laatste kind to behouden . Her personage van Agloval, dat in de Lancelotcyclus aanvankelijk slechts gecreeerd was
als schakel tussen Perceval en bet hof, krijgt in latere teksten soms een grotere rol (bijv. in her Livre dArtus, een deel van de uitgebreide
Lancelotcyclus) .
De tekst van her gehele handschrift werd uitgegeven door Jonckbloet in
1846-1849 . Een nieuwe editie van de Lanceloetverschijnt in de reeks
Middelnederlandse Lancelotromans (zie Besamusca 1991 en Brandsma
1992) . Van de Lanceloet is alleen het laatste deel bewaard ; aan hs . 129 A
10 ging nog een band vooraf, die niet bewaard is ; twee derde van de
Lanceloet ging verloren met deze band (zie Besamusca en Gerritsen 1992) .
Van de Perchevael is nog Been andere editie beschikbaar dan die van
Jonckbloet; een nieuwe editie wordt door mij voorbereid, waarbij ik
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gebruik kan maken van het materiaal dat Maartje Draak heeft nagelaten .
De Perchevael in de compilatie is een bewerking/vertaling van het tweede
deel van Chretiens Perceval en de eerste afdeling van het Eerste Vervolg. Van
de Perceval is alleen het deel gebruikt waarin Walewein de held is, en
Perceval nauwelijks optreedt . De compilator heeft Perceval, voor zover hij
nog een rol had in het tweede deel, geheel daaruit verwijderd om hem vervolgens, maar nu naar het model van de Lanceloet, to introduceren in de
episoden die hij toevoegde aan de Perchevael
Voor de edities na Jonckbloet van de ingevoegde romans raadplege men
Besamusca 1985a en Kienhorst 1988 .
Van Walewein ende Keie is sinds Jonckbloet geen editie meet verschenen .
Voor de Perchevael zie noot 5 . De Wrake is een bewerking/vertaling van de
Vengeance Raguide4 voor een uitvoerige studie over de verhouding tussen
de Oudfranse en de Middelnederlandse tekst, zie Gerritsen 1963 ; voor de
gecompliceerde voorgeschiedenis van de Torec (de verloren Oudfranse
bron, het auteurschap Jacob van Maerlant) zie Van Oostrom 1996 (met
uitvoerige bibliografie) .
Voor de verhouding tussen Lancelot en het hert met de witte voet en het Lai
de Tyolet, zie Draak 1953 en Zemel 1992 .
Zie noot 5 .
Een analyse van de entrelacementstructuur in de Lancelotcompilatie wordt
gegeven door Frank Brandsma in de inleiding bij zijn editie van een deel
van de Lanceloet (Brandsma 1992) ; zie voor die structuur in de Perchevael
ook Mantingh 1992 ; zie voor de ingevoegde episoden in de Wrake de studie en editie van Gerritsen (Gerritsen 1963) ; zie voor een tekstkritische
studie van de Perchevael Hogenhout-Mulder 1984 ; een studie over de
invoeging van de Perchevael wordt door mij voorbereid .
Zie voor cyclusvorming in de Karel - en Arturepiek Besamusca, Gerritsen
e.a. 1994 (met literatuurverwijzingen) . Het samenstellen van nieuwe gehelen door samenvoeging van bestaande (reeds geschreven) romans die aan
elkaar gekoppeld worden door achteraf toegevoegde overgangsformules, of
her met bestaande romans uitbreiden van cycli d .m .v het losmaken van
een bestaand katernenverband en het invoegen van andere, reeds geschreven katernen, is een vaker voorkomend verschijnsel (een grondige studie
van het laatste is Tyssens 1967) ; een operatie als die welke hierna wordt
beschreven is tot dusverre bij mijn weten alleen gesignaleerd in hs . 129 A
10 van de K.B . to 's-Gravenhage.
Dat Agloval in de Perchevael en in de Queeste beschouwd moet worden als
een toevoeging van de compilator, staat vast . Over zijn rol in de Moriaen
bestaat enige verdeeldheid (zie ook noot 16) .
Daar van de Perchevael en van de Queeste nog Been andere editie voor banden is wordt hier voor deze teksten (en gemakshalve ook voor de Moriaen)
verwezen naar de editie Jonckbloet ; de verwijzing aan het begin van de
Perchevael is to vinden in Jonckbloet II, vs . 36950-57 .
Jonckbloet II, vs . 40767-40775 .
Te Winkel was de eerste die, in de inleiding bij zijn editie van de Moriaen,
opperde dat Agloval, die overigens in de Arturtraditie een bijna onbekende
is, in de compilatie was toegevoegd aan de Moriaen, om zo een tekst waar-
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in oorspronkelijk Perceval de vader zou zijn van Moriaan, toch to kunnen
opnemen in de Lancelottrilogie (waarin Perceval immers maagd blijft ; Te
Winkel 1878) . In 1971 zag D . A. Wells duidelijke overeenkomsten tussen
her optreden van Agloval in het Livre dArtus en zijn avonturen in de compilatie en hij verwierp het tot dan toe alom aanvaarde idee van Te Winkel,
dat de uitbreiding van de rol van Agloval een vondst van de compilator
zou zijn (Wells 1971) . De mening van Wells werd vrij recentelijk weer met
argumenten bestreden door Bart Besamusca (Besamusca 1993) .
Jonckbloet II, vs. 46133-46153 .
Jonckbloet III, vs . 3442-3444.
Draak 1954 ; voor de beschrijving van her handschrift werkte zij samen
met W Gs . Hellinga.
Draak 1985 .
Draak baseerde haar reconstructie op een analyse van het huidige £99, her
laatste blad van de afbrekende Lanceloet, en het huidige laatste blad van de
Perchevael (f.115) . De geconstateerde onregelmatigheden op deze bladen
leidden noodzakelijk tot de conclusie dat de Perchevael verplaatst moest
zijn.
Klein 1990; Klein is tevens verantwoordelijk voor de beschrijving van her
handschrift in de nieuwe standaardeditie van de Lanceloet in de reeks
Middelnederlandse Arturromans (de beschrijving is opgenomen in her nog
to verschijnen vierde deel van de reeks) .
Zie ook Besamusca 1985b .
De vervanging betekende een forse inkrimping van de tekst ; wat eerst tien
bladen had gevuld, kon er nu nog maar zes vullen .
Klein onderscheidt meet fasen in het ontstaan van de Lancelotcompilatie,
de hier besproken fasen zijn daarvan de eerste twee; de invoeging van de
Moriaen heeft mogelijk in een latere fase plaatsgevonden (zie Klein 1990
en het nog to verschijnen Dl. 4 van de reeks Middelnederlandse
Lancelotromans) .
Her toegevoegde f. 99 is gewoon met een randje geplakt op her laatste blad
van het katern.
Een quinio die bestaat uit vier losse bladen en een ternio verdient misschien nauwelijks die naam, maar als hs . 129 A 10 beschouwd mag worden als een experimenteel voorstadium voor een 'nette' versie, die moest
bestaan uit regelmatige quinio's, dan is in dat voorstadium zo'n bij elkaar
geraapte quinio acceptabel (Jan Willem Klein was zo vriendelijk dit schriftelijk to bevestigen) .
Draak oppperde als mogelijke verklaring dat de Moriaen niet zo direkt kon
volgen achter her slot van de Lanceloet, omdat daarin Lancelot nog maar
net hersteld was van zijn waanzin, terwijl hij in de Moriaen weer geheel
compos mentis een heldenrol to vervullen heeft (Draak 1985) . Dar argument kan niet zo zwaar wegen, daar in de Oudfranse tekst Lancelot zich
na zijn herstel alweer zodanig onderscheidt in toernooien dat zijn roem
wijd en zijd verspreid is (1000 ridders heeft hij alweer verslagen) . In de
Middelnederlandse vertaling wordt her Oudfrans weliswaar bekortend,
maar zeer trouw gevolgd (zie Besamusca 1991, p . 15-124) ; her is niet erg
aannemelijk dat in het verloren slot van de Lanceloet deze informatie over
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Lancelot ontbroken zou hebben . Brandsma veronderstelt dat de compilator de Perchevael verplaatst zou hebben vanwege een door hemzelf in die
tekst ingevoegde episode waarin Lancelot geheel hersteld zou optreden,
terwijl hij in her na de Perchevael volgende slot nog krankzinnig ronddwaalt tot hij genezen wordt door de graal (Brandsma 1992, p . 174-180) .
Her optreden van Lancelot in de ingevoegde episode biedt echter to weinig
houvast om hem gek dan wel hersteld to verklaren, en de compilator lijkt
bij de eerste invoeging van de Perchevael zijn verhaaldraden juist wel goed
onder controle to hebben - de verstoring komt pas bij de verplaatsing .
Die operatie zou wel het probleem opleveren van de losse bladen met her
herschreven slot van de Lanceloet, die een plaats zouden moeten krijgen
tussen de quinio's van Perchevael en Moriaen.
Volgens Klein (Klein 1990) werd de Perchevael als eerste ingevoegd, en
volgde de invoeging van de andere romans in verschillende latere fasen .
De Wrake is naar her zich nu laat aanzien her hechtst verankerd in de compilatie, gevolgd door Perchevael en Moriaen; her verband tussen de de overige romans en de Lancelotcyclus lijkt aanmerkelijk minder hecht, maar is
tot op heden ook nog niet zeer grondig onderzocht .
Niet alleen war betreft de aandacht voor verhaaldraden blijkt dat verschil ;
ook ten aanzien van de ingevoegde episoden moet geconstateerd worden
dat de reeks invoegingen in het herschreven eerste katern zich door een
zekere monotonie ongunstig onderscheidt van die in her tweede.
Gezien de discussie die al meer dan een eeuw woedt rond de figuur van de
compilator, is dit niet zo'n vergezochte veronderstelling . Sinds Te Winkel
de compilator in 1891 identificeerde met Lodewijk van Velthem (volgens
het colofon de eigenaar van hs . 129 A 10), gaat het in de discussie vooral
om deze identificatie. Een complicatie daarbij is, dat de belangrijkste kopiist van her handschrift, kopiist B, op verschillende plaatsen zodanig samenvalt met de compilator, dat een onderscheid tussen beide figuren nauwelijks meer to maken valt; dat heeft weer geleid tot de hypothese dat kopiist
B de compilator zou zijn . Recentelijk neigt men ertoe om niet een, maar
twee figuren verantwoordelijk to stellen voor de totstandkoming van hs .
129 A 10 (Voor een overzicht van de discussie, zie Besamusca 1991, 135180, en de inleiding bij her nog to verschijnen Dl . 4 van de reeks
Middelnederlandse Lancelotromans) .
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`i 'Gekabaste cierselen'

Bronnen van Theodore Rodenburgh
Wouter Abrahamse

In een dichtwisseling met Jan Hermansz Krul uit het jaar 1638 beklaagt de vijfenzestigjarige Theodore Rodenburgh zich erover dat het leven aan het Brusselse hof
hem geheel in beslag neemt . i Vroeger schreef hij elke dag wel een versregel, onder
het motto Nulla dies sine linea, tegenwoordig is het hem zelfs in de ochtendstond
niet vergund to `mercuriseren' . Hij voelt zich niet langer thuis in die jachtige wereld
waar bedrog en pluimstrijkerij om de voorrang strijden. Het liefst zou hij zich afkeren van de wereldse beslommeringen . Deze gedachten lijken ingegeven door eigen
ervaring. Rodenburgh verbleef immers als diplomaat en handelsagent aan de hoven
to Londen, Madrid en Parijs . De werkelijkheid van deze zeventiende-eeuwse dichter laat zich echter moeilijk kennen, want zijn woorden zijn sterk gekleurd door de
opvattingen van de zestiende-eeuwse schrijver Antonio de Guevara, `die 't Mis-lof
der Hoven heeft beschreven' in Libro llamado menosprecio de corte alabanza de aldea.
Rodenburgh was kennelijk bekend met deze tegenhanger van Castigliones positieve kijk op de hoveling .
Ondanks zijn spaarzame ledige uren bouwde ridder Theodore Rodenburgh
(1574-1644) een omvangrijk oeuvre op . Deze Amsterdamse dichter uit de kring
rond de rederijkerskamer De Eglentier schreef niet minder dan zeventien, vaak
meerdelige toneelstukken, een poetica, tweehonderd sonnetten bij emblemata,
bruiloftspoezie, enkele pamfletten en religieuze gedichten . Hij introduceerde in de
Republiek de Engelse wraaktragedie en de Spaanse comedia en stond aan de wieg
van her Nederlandse pastorale spel . Als uiterst efficient schrijver had hij een geheel
eigen werkwijze ontwikkeld . Hij dramatiseerde een novelle of bewerkte een toneelstuk en luisterde het geheel vervolgens op met passages uit ethische en pseudowetenschappelijke werken . Ook zijn niet-dramatische geschriften zijn lappendekens van citaten . De ontleningen kenmerken zich door inkorting en berijming en
veroorzaken doorgaans een stijlbreuk in de tekst . Met enige inventiviteit laten de
betreffende zinsneden zich dan ook naar hun bron terugvoeren . In veel gevallen zijn
zelfs de gebruikte edities aanwijsbaar. In zijn uiteenzetting over her geheugen in
Eglentiers poetens borst-weringh (1619) geeft Rodenburgh aan hoe een dichter aan
zijn materiaal kan komen en sanctioneert hij zijn eigen werkwijze .
Het geheugen
In zijn omvangrijke poetica wijst Rodenburgh op het belang van een goed geheugen voor de dichter, die de titel van rederijker pas waard is als hij zich rijk toont aan
rede, aan kennis : `De Poeeten, Redenrijckers, oft wel-sprekers, in wiens verweringh
ick spreeck, houden 't voor een hooft-stuck t'onderzoecken d'Historien en beschrijvinghe des bedryven in voorgaende eeuwen, overwickende de verleden geschiedenissen met de tegenwoordighe, immer betrachtende de ghedenckwaerdighe dingen
zo steets-vast in de gheheughenis to plaetzen, om de zelfde to mogen gebruycken tot
bevestingh des voorgenomen redeneringh : waer over dat den Poeet noodzaecklijck
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moet uytmunten in de begaeftheyt van goedt gheheugen, om rechtvaerdich ghenaemt to moghen wezen een redenrijckert to zyn, dat is rijck van reden, om ryckelyck met redenen zyn voorstel to vercieren' . Z
Een schrijver heeft de geschiedenis nodig om zijn ideeen kracht bij to zetten. Een
geoefend geheugen is bij het dichten een enorme steun. Men zou nu in Eglentiers
poetens borst-weringh een verhandeling verwachten over de mnemotechniek, maar
de leer van de loci en imagines valt een stiefmoederlijke behandeling to beurt . Veel
verder dan het geven van enkele praktische adviezen gaat Rodenburgh niet . Hij
drukt de dichter op het hart zich niet to buiten to gaan aan excessief drankgebruik,
matig to eten, er geen wisselende contacten op na to houden en een goede nachtrust
to betrachten . Verder raadt hij het gebruik van notitieboekjes ten zeerste af. De
eigenlijke kracht van de dichter schuilt volgens Rodenburgh in zijn creatieve fantasie . Hij omschrijft de inventio als een rijke springbron . Mocht deze om welke reden
dan ook opgedroogd zijn dan moet de ongeinspireerde poeet zich behelpen met wat
hij ooit bij anderen heeft gelezen . Hij schakelt dan zijn geheugen in om de juiste
literatuur to vinden : Van in plaets van eyghen vindinghen, behelpt zich den Poeet
met het geen by gelezen heeft : alhoewel dat de eyghen-vindingh is ghelyck een straelende water-vliedt, die ghestadich overvloedt van versch water gheeft . Doch zo by
zich wil behelpen met her gheen by in ander boecken heeft gelezen, zo moeter
noodtzakelijck een goede gheheughenis zyn' .
In noodgevallen neemt de memoria de taak van de eigen vinding over. Rodenburgh verdedigde hier in feite zijn eigen schrijfkunst en bracht tezelfdertijd zijn
credo in de praktijk. Hij gebruikte namelijk de The arte of rhetorique van Thomas
Wilson als raamwerk voor zijn pleidooi voor een subliem geheugen . Dit luisterde
hij op met uitweidingen over het ontstaan van het alfabet en over de goddelijke
inspiratie . Deze gegevens ontleende hij, zoals Sonja Witstein (1964) aantoonde, aan
her encyclopedische werk van Polydorus Vergilius, Les memoires et histoires de l'origine, invention et autheurs des choses (1582) . De vergelij king van de eigen vinding
met een klaterende fontein putte hij uit Examen de ingenios (1575), een Spaans
geschrift van Juan Huarte over de verschillende soorten talenten . 3 Voor Rodenburgh was het essentieel zich de teksten van anderen to herinneren om zo de lacunes in zijn inventio op to vullen . De eclectische werkwijze is op zich niet ongebruikelijk in de zeventiende eeuw, Rodenburgh lijkt echter extreem afhankelijk van
andermans teksten . Welke boeken had hij nog meet onder handbereik, naar welke
teksten ging zijn voorkeur uit en hoe bewerkte hij zijn bronnen?
Namen en titels in het werk van Rodenburgh
Titels van gelezen boeken noemt Theodore Rodenburgh sporadisch . In zijn verdediging van de dichtkunst verwijst hij naar de Arte nuevo de hacer comedian en este
tiempo, een poeticaal gedicht van de `treffelijcken Poet Lope de Vega Carpio', in de
opdracht van zijn toneelstuk Hertoginne Celia (1617) wijdt hij enkele lovende woorden aan de Vaderen, Vondels Du Bartas-vertaling, en in het voorwerk van het spel
Melibea (1618) vertelt hij dat hij `de zin-rijcke wercken' van de rederijker Egbert
Meynerts vaak herleest. Ook de poesie van diens overleden zoon Jacob prijst hij
omstandig . Verder refereert hij in Jalourse studentin (1617) aan her werk van Erasmus en in aan Aurelia (1632) aan `la poesie Christiene' van La Noue .4
Een enkele keer zegt Rodenburgh welke stof hij heeft gedramatiseerd . Bij Rodo-
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mont en Isabella (1618) kon hij ook moeilijk anders, want Ariosto's Orlando furioso
was bekend bij een breed publiek . Bovendien schreef hij het op verzoek van De
Eglentier. 5 Ook bij her spel Alexander (1618) voldeed hij aan de vraag van het
bestuur van de rederijkerskamer : `En U . L. als een kunst-lievende-zorghdrager voorstelden my 't argument van Alexander en Thespina . Deze geschiedenis stond opgetekend in de prozaroman Een schoone endegenuechlijcke historie vande seven vroeden
van Romen (1595) . Vol trots meldt Rodenburgh dat hij niet meet dan 44 uur nodig
had om zijn taak to volbrengen: 'heeft U.L. my de Historie behandicht op Dingsdachs avond ten 8 . uuren, en om to proeven de vaerdicheydt vande Eglentiersrancken, heb ik her gherymt ghelevert op donderdach daer nae volghende, namiddach ten vier uuren' . 6
Meestal liet Rodenburgh in het midden wat hij las en welke teksten hij gebruik.
te Zijn bewerking van Il pastorfido, die in 1617 verscheen onder de titel Trouwen
Batavier, hield hij naar eigen zeggen geruime tijd in portefeuille uit angst voor de
beschuldiging dat hij pronkte met andermans veren . Hij was bang dat men zijn
translatio-imitatio niet naar waarde zou schatten : `Langhe heeft mijn Rijmert in
twijffel-schael ghezuckelt, beradende of den trouwen Batavier ghemeen zoude ghemaeckt werden, of half duyster blyven, zo door berispinghs vrees, of wezende slechts
een naboots van den ghelaurierden Poeet, en Riddere Guarijn: duchtende dat zommighe gaeren-berispende-al-bedillers, wanen mochten uw goed-rondtsche Rijmert
zich betracht op to proncken met uytheemsche gekabaste cierselen' . 7 Bij de overige
bewerkingen van buitenlandse stukken zou hij zijn bronnen dan ook niet prijsgeven . Dat hij The revenger's tragedy vertaalde en comedias van Felix Lope de Vega en
Gaspar Aguilar op de planken bracht, bleef in Amsterdam vele jaren onopgemerkt .
Als Rodenburgh al eens namen en titels geeft, dan is grote voorzichtigheid geboden . Hij brengt de argeloze onderzoeker niet zelden op een dwaalspoor . In het vierdelige toneelstuk Hertoginne van Savoye, en Don Juan de Mendossa (1619) houdt de
lijfarts van de leergierige hertogin op haar verzoek een uiteenzetting over her temperament van de ideale vorst . In de marge van het handschrift verwijst de schrijver
naar klassieke teksten van Galenus en Plato . Het schijnt alsof Rodenburgh deze werken bestudeerd heeft. Juist deze verwijzingen wekken achterdocht . Hij was een
talentvol dramaschrijver, maar zeker Been groot geleerde of kenner van de klassieken . De ingelaste uitweiding gaat, inclusief de bronvermeldingen, terug op Examen
de ingenios, her reeds gememoreerde werk van Juan Huarte, wiens eruditie Rodenburgh op zichzelf projecteerde . Met name door her vertoon van kennis verraadt hij
de directe afhankelijkheid van zijn bron .
Ook uit een ander voorbeeld blijkt dat we ons er voor moeten hoeden to veel
waarde to hechten aan Rodenburghs woorden . In bet toneelstuk Keyser Otto den derden, en Galdrada (1616) zegt Tyter, de alter ego van de schrijver, dat niemand in
staat is zijn liefdesverdriet to omschrijven, zelfs de grote Europese minnedichters
niet:
De lauwer-minner kost op dArna noyt uyt breken,
Noch Petrarchaelghedicht trouhertigher uyt spreken .
Den spaenschen rijm-heer-zinrijck-kunstighen-Boscan
Gheen meerder liefdens murg in vaers afbeelden kan .
Den Albeonsen Sydneys zuyv're-kloecke-dichte
In zyn PembroexArcaed brocht nimmer in her lighte .
Den Lusitaen Camuyns op zijne haver-riedt
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Noyt meerder passy toonden in zijn liefdens liedt .
Noch Portes en Ma rot op Sein, Simoon, en Loore
Vermochten gheen ghetrouwer liefd' to laten horen
Als Tyters hert ghetuycht. 8
Stuiten we hier op de lectuur van Rodenburgh? The countesse ofPembrokes Arcadia
van Sir Philips Sidney prijkte zo goed als zeker op zijn boekenplankje . In her toneelstuk Melibea citeerde hij vrijmoedig, want zonder bronvermelding, uit precies die
teksten die zijn opgenomen in de derde, uitgebreide editie van dit boek . 9 Maar
kende hij werkelijk de Franse poezie van Desportes en Marot, de Portugese verzen
van Camoes, de Spaanse lyriek van Boscan en de Italiaanse sonnetten van Petrarca of liet hij zich weer verleiden tot her grote gebaar? Er schuilt hier een addertje
onder her gras. In de Hert-spiegel (1614) had Hendrik Laurensz Spiegel, nota bene
de oom van Theodore, de ontstaansgeschiedenis van de dichtkunst in nagenoeg
dezelfde woorden behandeld . 10 Zo typeerde hij Petrarca als `de lauwe-minnaar [die]
koen op d'Arn brak uijt' . Bij hem was evenwel Seneca en niet Boscan de grote
Spaanse `Rijm-heer' . De populaire schrijvers uit de buurlanden, Clement Marot en
Philippe Desportes, vindt men evenmin bij Spiegel . Men kan hier derhalve spreken
van een creatieve nabootsing door Rodenburgh . Of hij de werken van deze grote
auteurs werkelijk gelezen heeft en hoe ver zijn bewondering voor hen reikte, is op
grond van zijn oeuvre niet vast to stellen . In 1619 zou hij nog eens aan deze schrijvers referen, maar ook dan laadt hij de verdenking van name-dropping op zich ." In
ieder geval is met deze passage uit Keyser Otto wel Rodenburghs meest invloedrijke
bron getraceerd : de Bert-spiegel een boek dat hij bijna altijd op zijn schrijftafel had
liggen .
Ethiek en wetenschap
Rodenburgh stak zijn bewondering voor Spiegel niet onder stoelen of banken . In
Eglentiers poetens borst-weringh prees hij in een adem Spiegel, Coornhert en Heinsius, de grote schrijvers uit Amsterdam, Haarlem en Leiden . 12 En in her voorwerk
van Wraeckgierigers treur-spel (1618), een vertaling van The revenger's tragedy, uitte
hij de wens in de voetsporen van zijn oom to treden . 13 In het algemeen laat Rodenburgh zijn bronnen ongenoemd. Spiegels zinspreuk `Deugd verheugt' laat hij echter opvallend vaak vallen . Een enkele keer vermeldt hij zelfs in de marge dat hij diens
werk gebruikt heeft . Het letterlijk aanhalen van Spiegel, wiens werk bij de kamerbroeders van De Eglentier goed bekend was, diende vooral om er eer mee in to leggen . De Hert-spiegel heeft zijn stempel gedrukt op her oeuvre van Rodenburgh, die
evenzeer als zijn oom geinteresseerd was in de tegenstelling tussen neiging en begeerte en in de samenstelling van de menselijke ziel . 14 De mens moet de natuur volgen ; zijn hoogste doel is zelfkennis, kennis van de krachten in zijn ziel, van zijn
beweegredenen . Uit de stofkeuze van Rodenburgh spreekt een speciale belangstelling voor deze problematiek . In zijn stukken kan men of en toe een merkwaardig
amalgaam van teksten aantreffen . Laat hij op her ene moment een personage een
paragraaf over de vrije wil voorlezen uit Vande vertroosting der wijsheijd (1616) van
Boethius, even later berijmt hij een soortgelijke passage uit Coornherts Zedekunst
(1585), dramatiseert hij een aantal versregels van Spiegel of bewerkt hij een hoofdstuk over de ziel uit A confutation ofatheisme (1605) van John Dove . Rodenburgh
maakt goede sier met deze teksten en komt over als een geleerd man . Dat is wel para-
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doxaal als men Spiegels opvattingen over ware (zelf)kennis en schoolgeleerdheid
kent .
In de lijst van door Rodenburgh geciteerde werken is de Bijbel opvallend afwezig. Zijn werk getuigt nu eenmaal niet van een diepgaande bijbelkennis . De religieuze poezie die hij schreef gaat direct terug op reeds bestaande teksten . Geboorte
Christi (1639) is een navolging van De lofiank op Jezus Christus (1616) van Daniel
Heinsius en twee omvangrijke gedichten uit dezelfde bundel, Aendachticheydt op 's
doots ghedachtens zoetheydt en Ecce Homo, zijn bewerkingen van respectievelijk de
eerste twee hoofdstukken van Les douces pensees de la mort (1627) en her vierde
hoofdstuk van La breviere des courtesans (1630) van Jean Puget de La Serre . In de
noordelijke Nederlanden zou de naam van deze pietistische broodschrijver pas in
de tweede helft van de zeventiende eeuw in ruime kring bekend raken . 15 Rodenburgh was ook nu zijn tijd vooruit .
Rodenburghs belangstelling gaat niet alleen uit naar moraalfilosofische kwesties,
maar ook naar her vraagstuk van her bestaan van spoken, de mislukte aanslag op
prins Maurits in 1623, de Spaanse architectuur en her nut van her schaakspel . En
telkens zien we hem teruggrijpen naar gepubliceerd werk, bijvoorbeeld naar Een
boeck vande spoocken ofte nacht gheesten van de ZUricher predikant Ludwig Lavater
en Baisilicon Doron van de Engelse koning James I . Her gedicht dat Rodenburgh in
1618 schreef naar aanleiding van de schrikaanjagende komeet, Eglentiers nieuwejaersgift, kan her eclectische karakter van zijn werk goed illustreren . De dialoog tussen de 'sterrekenner' en de leerling kent een sterk apologetische inzet . De beoefening van de astrologie wordt verdedigd met een beroep op bijbelse figuren en
klassieke autoriteiten als Aristoteles, Strabo en Plinius . De astroloog beweert met
een zekere stelligheid dat de planeten invloed hebben op planten, dieren en gesteenten, maar juist niet op de mens . En passant behandelt hij de vrije wil . Vervolgens
spitst het gesprek zich toe op de staartster die onlangs aan het firmament verscheen .
Deze moet worden opgevat als een waarschuwing van God en niet als een veroorzaker van ellende . Her tweegesprek mondt uit in een oproep tot verdraagzaamheid
en steun aan de stadhouder. Na het voorgaande kan het nauwelijks meet verrassend
genoemd worden dat Rodenburgh her grootste gedeelte van dit pamflet ontleende
aan andere teksten . Zijn verdediging van de astrologie en de specifieke gegevens over
opposities en conjuncties van de planeten putte hij uit Diegrootepractica ofteprognosticatie op het jaer [ . .] 1619 van Saxus Fontanus en de passages over de invloed
van de planeten nam hij over uit de Coloquios (1547) van Pedro Mexia. Rodenburgh
had een passie voor de sterrenkunde. Zijn kennis had hij uit de tweede hand . Zo
illustreerde hij de astronomische scenes in Keyser Otto met houtsneden die vrijwel
identiek waren aan die in de Cosmographia van Petrus Apian, een boek dat in tal van
edities in Amsterdam voorradig was .
Telkens manipuleerde Rodenburgh moderne, vaak modieuze teksten . Deze las
hij dikwijls in de landstaal, soms in her Frans, Engels of Spaans, nooit in her Latijn .
Instrueren en overdonderen is zijn handelsmerk .
Gebruikte edities
Onderzoek naar de edities die Rodenburgh mogelijk in de kast had staan kan interessante resultaten opleveren . Bij de Hert-spiegel van Spiegel of de Coloquios van
Mexia is her niet noodzakelijk om to weten welke uitgave hij heeft geraadpleegd . De
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drukken zijn nagenoeg identiek . Anders ligt dat bij de Novelle van Matteo Bandello, de bron van Keyser Otto en Hertoginne van Savoye. De populariteit van deze
novellenverzameling zou een grote vlucht nemen nadat de Franse vertalingen waren
verschenen . Deze Histoires tragiques van Boaistuau en Belleforest zouden op hun
beurt weer her uitgangspunt vormen van Engelse, Spaanse en Nederlandse vertalingen . Tal van dramaschrijvers, onder wie Shakespeare en Lope de Vega, zouden
zich indirect op Bandello's novellen baseren . Her is van belang to weten dat Rodenburgh de Histoires tragiques heeft gebruikt, aangezien deze Franse vertaling een
moraliserende bewerking heeft ondergaan en omdat deze metamorfose in de Tragische historien, de Nederlandse versie, soms weer to niet is gedaan . In zowel Keyser
Otto als in Hertoginne van Savoyezijn sporen van de Franse ethisch-didactische toevoegingen traceerbaar.
Een ander voorbeeld. Het was al lang bekend dat Trouwen Batavier een bewerking was van Guarini's tragikomedie Ilpastorfzdo. Rodenburgh heeft niet her Italiaanse origineel bewerkt, zoals altijd is aangenomen, maar de Engelse vertaling die
verscheen toen hij als handelsagent in Londen (1603-1610) werkte . De pastorale
bereikte ons land niet alleen via Italie, maar ook via de Noordzee . 16 Kennis van de
bronnen kan dus tot nieuwe inzichten leiden . Zo komt de vraag of Rodenburgh tijdens zijn verblijf in Madrid (1611-1614) opvoeringen heeft bijgewoondvan de spelen die hij zou vertalen, in een ander licht to staan, als men weet dat deze toneelstukken -El molino, El perseguido en La escolastica celosa- in een band waren
uitgegeven . Rodenburgh heeft zijn keuze (mede) laten bepalen door her boek waarover hij beschikte : [Primers parte del comedias delfamoso poeta Lope de Vega Carpio.
Er bestond van dit verzamelwerk bovendien een Antwerpse editie . 17
Rodenburghs werkwijze is bepaald door een didactisch streven in de ruimste zin
des woords en zijn brongebruik kenmerkt zich door letterlijke overname, berijming
en inkorting. Juist door her integraal overnemen van passages is bet dikwijls mogelijk to achterhalen in welke taal hij de teksten gelezen heeft . Het medisch-filosofische boek van Huarte nam hij tot zich in het Spaans en De inventoribus rerum van
Polydorus Vergilius las hij in de Franse vertaling . In een enkel geval is her zelfs mogelijk de gebruikte editie aan to wijzen : Boethius citeerde hij uit de Coornhert-vertaling van 1616 . Rodenburghs boekenkennis vormde een onmisbare aanvulling op
zijn niet altijd optimale inventio .
Eaemplaren uit het bezit van Rodenburgh?
De gekozen methode van herkenning van citaten en verwijzingen bij een schrijver
als Theodore Rodenburgh werpt niet alleen zijn vruchten of voor het onderzoek
naar zijn bronnen, maar verschaft tegelijkertijd inzicht in zijn leesgedrag . Hij had
waarschijnlijk een gevarieerde bibliotheek waarin bet accent lag op de ethiek en de
Spaanse en Engelse letterkunde. Als men zijn werkelijke boekenbezit zou willen
reconstrueren, dan moet men zich vooral richten op veilingcatalogi en een eventuele boedelbeschrijving, de geeigende middelen om een particuliere bibliotheek in
kaart to brengen . 18 Pas dan kan met stelligheid beweerd worden dat hij de boeken
waaruit hij citeert echt in zijn bezit had . Nu zou hij ze ook geleend kunnen hebben,
al lijkt dat weinig waarschijnlijk, want welke Amsterdammer las teksten van Lope,
Sidney, Guarini en Huarte in her Engels en Spaansj 19 Bovendien geven de gebruikte bronnen natuurlijk maar een beperkt beeld van her bezit van de schrijver . Her ligt
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in de rede dat de boekenlijst vermeerderd kan worden met bijvoorbeeld de boekjes
waaraan hij een bijdrage leverde in de vorm van een drempeldicht, lied of sonnet,
zoals Apollo ofghesang der Musen (1615) en Starters Friesche lust-hof(1621), en met
de teksten die aan hem waren opgedragen, zoals De beschrijvinghe Heliodori vande
Moorenlandtschegheschiedenissen (1610) van Carel Kina, Battaefiche vrienden-spieghel (1615) van Jan Sijwerts Kolm en Fons amoris [1618] .
Een eerste verkenning naar Rodenburgh boekenbezit leverde al intrigerend
materiaal op. In een achttiende-eeuwse Catalogus van een zeer uitnemendefraaie verzameling van Nederduitsche tooneelspellen staat een tot nog toe niet gesignaleerde
autograaf van hem vermeld. Deze bevatte spelen die in druk zijn verschenen : 'waar
van 'er in druk zyn door zyn eigen hand geschreven' . Dit handschrift zou wel eens
uit het bezit van de schrijver aflcomstig kunnen zijn . 20 Helaas is de huidige vindplaats ervan onbekend .
Van een exemplaar staat onomstotelijk vast dat her tot Rodenburghs boekenbezit
behoorde. In de Amsterdamse universiteitsbibliotheek berust onder signatuur 976
B 15 een convoluut met daarin onder andere een exemplaar van de tweede druk van
Costers Ithys uit 1618 . Op de titelpagina van dit toneelstuk is in handschrift een Italiaanse tekst aangebracht : 'Io sono Chi sara sara precettore olandese ha scrito queste parole nell'anno the studiava litteratura' . 21 Chi Sara sara was de zinspreuk van
Theodore Rodenburgh . In 1619 zou zijn studie van de literatuur resulteren in de
publicatie van Eglentiers poetens borst-weringh.
Mede op grond van deze bezittersaantekening lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat Rodenburgh zich in zijn Amsterdamse jaren, van 1615 tot 1619, zeer
intensief aan de Muze wijdde . Anders laat zijn enorme produktie zich ook nauwelijks verklaren. De recreatieve functie van de dichtkunst kwam in deze periode
geheel tot zijn recht : Rodenburgh onderwees met zijn toneelstukken het publiek en
kwam door het dichten in zijn vrije tijd tot zelfkennis . Her maakt zijn klachten over
her drukke hofleven aan her eind van zijn leven begrijpelijk . Naarmate `mijn jaeren
rijsen, so verhooght ook het af-keer van Wereldtsche handelinghe', zo zou hij in
1639 aan Krul schrijven . Zijn goede geheugen en waarschijnlijk rijk gevulde boekenkist stelden hem in ieder geval in staat om ook in tijden van haast en onge'Inspireerdheid in hoog tempo to schrijven .
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Noten
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5

6
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9
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De brief van 'Rodenborgh aen sijn Gilde-broeder J . Krul' is opgenomen in
Krul 1639, fol . 3N3r-302 In mijn proefschrift over de poeticale opvattingen en her toneel van Rodenburgh ga ik nader in op de relatie tussen vrije
tijd en dichterschap . Voor een introductie op her leven en werk van Rodenburgh : Alblas 1894, Worp 1895 en Smits-Veldt en Abrahamse 1992 .
Voor de uiteenzetting over de memoria: Eglentiers poetens borst-weringh
1619, fol . Y1"-2A1 ; vgl . Witstein 1964, 46-51 .
Witstein (1964) toonde aan dat Rodenburgh voor zijn prozabetoog to rade
ging bij teksten van Sidney, Wilson, Vergilius, Dove en Coornhert . Hieraan
kan niet alleen Examen van Huarte maar ook Iconologia van Cesare Ripa
worden toegevoegd . Rodenburgh nam in de opening van zijn betoog Ripas
beschrijving van de allegorische figuur `Poesia over . Bij her onderzoek naar
de emblemen in de Borst-weringh stuitte Witstein op bundels van Rollenhagen, de anonieme PT L . en Vaenius . De liefdesemblemen verschenen reeds
eerder in Tons amoris [1618] . Zie Wezel 1990 . De veronderstelling dat de
bruiloftspoezie uit Eglentiers poetens borst-weringh in ieder geval wel van
Rodenburgh zelf is, is door Bouman (1983-1984) op losse schroeven gezet .
Eglentiers poetens borstweringh 1619, fol. F4r ; Hertoginne Celia 1617, fol. *2
Melibea 1618, fol . *31; Jalourse studentin 1617, fol . B3" ; Aurelia 1994, 29 . In
Melibea prijst Rodenburgh verder het werk van zijn voorgangers binnen De
Eglentier: Fallet, Ketel, Razet en Roemer Visscher .
Rodomont en Isabella 1618, fol . *2r : 'Daer toe kipt ghy uyt den Ferraerschen
Ghelaurierden Poet, Luys Ariostijs, Furieuzen Roeland [ . . .] heb ick het
gerymt: opdat U . L . mocht hebben uw' wensch, en ick voldoe mijn beloften .
De verkiezingh van dit Treurspel is uwe, 't is voor u gherijmt .'
Alexander 1619, fol . n2r.
Trouwen Batavier 1617, fol . *2r .
Keyser Otto, deel 1, 1616, fol . G 1 r -"; `Uytbreken' betekent `in tranen uitbarsten .
Smits-Veldt en Abrahamse 1992, 238 . Ook The defence ofpoesy, waaruit
Rodenburgh in de Borst-weringh grote delen in vertaling zou opnemen, staat
in deze editie .
Spiegel 1992, vierde boek, 101 en 107-110 .
In Eglentiers poetens borst-weringh (1619, fol . 4*4r-") somt Rodenburgh de
namen op van Vergilius, Homerus, Terentius, Tasso, Boscan, Du Bartas,
Petrarca, Desportes en Marot . Met de poezie van Petrarca lijkt hij bekend ;
in Casandra (1618, fol . Kiv) wordt ingegaan op diens liefde voor Laura . In
afwijking van war Sidney in The defence ofpoesy stelt, beweert Rodenburgh
in zijn verdediging (fol . F4") verder dat de eenheden van plaats en tijd niet
per se gerealiseerd behoeven to worden . Hij beroept zich op de spelen van
Guarini, Garnier en Ollenix-de Mont Sacre . Hoenselaars en Abrahamse
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12
13
14

15
16
17
18
19
20

21

(1996) menen dat Rodenburgh Jan Siewerts Kolm heeft aangespoord tot de
dramatisering van een novelle uit La bergerie van Ollenix du Mont-sacre
(pseudoniem van Montreux) . Gilbert (1991, 9-13) heeft minder sterke troeven in handen bij haar suggestie dat Rodenburgh Willem de Baudous heeft
aangezet tot de bewerking van Garniers Antigone ou la piete (1580) .
Eglentiers poetens borst-weringh 1619, fol . FY .
Wraeckgierigers treur-spel 1618, fol . *2` .
Er zijn vele letterlijke ontleningen aan to wijzen, soms van tientallen regels,
bijvoorbeeld in Keyser Otto den derden, dl . 1, 1616, fol. 14", Casandra 1617,
fol . D3`-", Hertoginne Celia 1617, fol . F2`, en Hertoginne van Savoye, dl . 1,
1619, 20 . Voor de verwijzingen in Eglentiers poetens borst-weringh: Buisman
1935, 135-138 .
Zie Porteman 1986 .
Abrahamse en Hoenselaars 1995 ; Verkuyl 1971 . Van Gemert (1990, 101102) wees op de invloeden van Hoofts Granida.
Zie Cruz Perez y Perez 1973, 33-36 . Verder bewerkte Rodenburgh La venganza honrosa van Gaspar de Aguilar, een spel dat was opgenomen in de
bloemlezing Flor de las comedian de Espana .
Zie Van Selm 1992, 78-95 ; De Kooker en Van Selm 1993 . Uit de correspondentie van Rodenburgh zijn, voor zover ik deze heb bekeken, geen
gegevens over boekenbezit of to leiden.
Spaanse en Engelse teksten waren in Amsterdam moeilijk to verkrijgen . Een
indicatie hiervan leveren de magazijncatalogi van Cornelis Claesz . Zie Van
Selm 1987, met name p . 115 en 196 .
Catalogus [1754], 4, nr . 79 .
De vertaling van deze tekst luidt : 'Ik ben van "chi sara sara' : Nederlands
leraar die deze woorden heeft geschreven in her jaar dat hij de literatuur
bestudeerde' . Her convoluut kwam aan her begin van de negentiende eeuw
in bezit van de UB . Her is niet ondenkbaar dat deze bundel, gezien her
karakter van de samenstelling, uit het bezit van Rodenburgh komt . Een
exemplaar van Melibea dat ook berust in de UBA (687 D 35) bevat enkele
pencorrecties die van Rodenburgh afkomstig zouden kunnen zijn, maar
evenzeer van een contemporain lezer of regisseur. Uit een artikel van Israel
en Tuynman (1981) blijkt overigens nog eens hoe lastig her is om bij ontstentenis van een catalogue de precieze exemplaren uit een bibliotheek to
achterhalen . Vgl . Schenkeveld-van der Dussen 1983.
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Waarom Paulus de Boskabouter en
Frits van Egters elkaar waarschijnlijk nog nooit
hebben ontmoet
Over jeugdliteraire geschiedschrijving

Henk Peters

'Wie zich bezig houdt met de Nederlandse literatuurgeschiedenis ontdekt, dat daar
maar zelden van kinderboeken gewag wordt gemaakt. Men wijst in de handboeken
op de betekenis van de kinderpoezie van Van Alphen, Goeverneur en Heye, noemt
terloops Swildens en misschien Le Francq van Berkhey, maar daarmee is her dan
ook afgelopen : de lezer zoekt de namen van schrijvers als Nellie van Kol, Nienke van
Hichtum, Ida Heijermans, Cor Bruyn, Leonard Roggeveen ( . . .) om maar enkele
prominente figuren to noemen, vergeefs .' Aldus begint D .L . Daalder de inleiding
van Wormcruyt met Suycker (1950), de eerste Nederlandse geschiedenis van de
jeugdliteratuur. Een blik in Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993), leert dat
er in drieenveertig jaar nog niet veel veranderd is . Jawel, er bestaan nu 'postmoderne' literatuurgeschiedenissen die niet meet door een persoon geschreven worden,
maar waar her om her aandeel van jeugdliteraire werken en auteurs gaat, is er weinig vooruitgang geboekt .
Voor de geschiedenis van de jeugdliteratuur is men dus vooralsnog aangewezen
op speciaal aan deze soort literatuur gewijde handboeken . Hoewel niet talrijk, zijn
deze handboeken er wel . De twee bekendste en belangrijkste zijn her zojuist geciteerde Wormcruyt met Suyckervan D .L . Daalder en De hele Bibelebontse berg (1989)
onder redactie van Nettie Heimeriks en Willem van Toorn . Over Daalders boek
kunnen we kort zijn . Het kan de beknopte Knuvelder van de jeugdliteratuur
genoemd worden . Daalder schreef een jeugdliteratuurgeschiedenis die begint bij de
Middeleeuwen en eindigt in 1940 . Net als Knuvelder schreef hij zijn literatuurgeschiedenis alleen, al baseerde hij zich, net als Knuvelder overigens, voor sommige hoofdstukken wel op informatie van anderen . Her boek is sterk subjectief en
inmiddels behoorlijk verouderd .
De hele Bibelebontse berg is van veel recentere datum . De jeugdliteraire geschiedenis is opgedeeld in eeuwen die door verschillende specialisten, steeds in een apart
hoofdstuk, worden belicht . Deze hoofdstukken worden gevolgd door een hoofdstuk over het Vlaamse kinderboek, een over het kinderboek in de reclame, een over
de vormgeving van het kinderboek en een over drukkers en uitgevers . Waarschijnlijk als gevolg van het ontbreken van een overkoepelend concept, kennen de afzonderlijke hoofdstukken een verschillende opbouw . Alle auteurs ordenen 'hun' eeuw
op hun eigen manier, war bijvoorbeeld tot gevolg heeft dat in her hoofdstuk over de
twintigste eeuw geen aandacht aan schoolboeken wordt besteed, terwijl dat in de
hoofdstukken die de periode ervoor beslaan wel her geval is . Ook ontbreken belangrijke jeugdliteraire genres . Er is bijvoorbeeld weinig aandacht voor boeken die uit
de literatuur voor volwassenen zijn 'afgedaald', zoals bijvoorbeeld De drie musketiers
van Dumas en Schateilandvan Stevenson . Het kindertijdschrift en prentenboeken
zijn geheel afwezig . Ten slotte worden er weinig dwarsverbanden met buitenlandse
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literaturen gelegd . Misschien zijn hier goede redenen voor, de redactie expliciteert
ze in elk geval niet .
De inleiding van Nettie Heimeriks en Willem van Toorn vertelt ons niet meer
dan dat de opzet van her boek in hoofdzaak chronologisch is en binnen hoofdstukken vaak thematisch . Voor de twintigste eeuw heeft de redactie een andere, genregerichte opzet gekozen . Dit om her vele dat over deze periode geschreven is niet looter to herhalen en om helderheid to brengen in de enorme hoeveelheid
kinderboeken die deze eeuw heeft opgeleverd .
De hele Bibelebontse berg is weliswaar een rommelig boek - er lijkt geen centrale
idee, een ordenend concept, aan ten grondslag to liggen - maar als poging her jeugdliteraire landschap in kaart to brengen toch redelijk geslaagd . Zo zijn de hoofdstukken over boekverzorging en over drukkers en uitgevers een welkome aanvulling op
de verschillende op literatuur gerichte overzichten . Her opnemen van een apart
hoofdstuk over de Vlaamse jeugdliteratuur doet echter wat geforceerd aan .' Beret
was her geweest om analoog aan Brems (1994) alleen die Vlaamse literatuur to
behandelen die binnen het Nederlandse jeugdliteraire systeem functioneert . 2 Veel
van de door Emiel Willekens behandelde auteurs zijn in Nederland namelijk totaal
onbekend . De Nederlandse en Vlaamse literatuur zijn toch in hoofdzaak gescheiden systemen .
Recent zijn ideeen ontwikkeld over hoe een meer coherente geschiedschrijving
eruit zou moeten zien . In een reeks polemische artikelen hebben Harry Bekkering
en Anne de Vries een beeld geschetst van hun ideale jeugdliteratuurgeschiedenis . In
her vervolg van mijn bijdrage zal ik een overzicht van de gevoerde discussie geven,
omdat dit debar de basis vormt voor mijn eigen aanzet tot een nieuwe geschiedenis
van de jeugdliteratuur in Nederland .
De ideale geschiedenis van de jeugdliteratuur
De discussie over hoe een literatuurgeschiedenis van de jeugdliteratuur eruit zou
moeten zien, begint eigenlijk al in De hele Bibelebontse bergzelf . In her essay dat het
hoofdstuk over de twintigste eeuw afsluit, reflecteert Kees Fens, notabene een van
de auteurs, op de opzet van her boek . Hij pleit voor onderzoek naar de mogelijkheden van een literatuurgeschiedenis waarin verbanden worden gelegd tussen de
jeugdliteratuur en de literatuur voor volwassenen . Hij denkt dat er diverse verbindingen tussen beide literaire subsystemen moeten zijn `en dan niet alleen in het scheve patroon waarin de jeugdliteratuur genres en stijlen doorzet of herneemt die in de
grote literatuur hun tijd gehad hebben (dat heeft ze dan met het lectuurboek
gemeen) . [ . . .] Ook het realisme uit de officiele literatuur heeft zijn voortzetting
gekend in her jeugdboek. Nogal war van de kinderpoezie uit het eerste kwart van
deze eeuw is zonder de esthetiserende invloed van de Tachtigers ondenkbaar . De
geschiedenis van de Nederlandse poezie vanaf Vijftig is in hoge mate onvolledig
zonder de moderne jeugdpoezie, in het geval van Annie M .G . Schmidt even tegendraads, anarchistisch zelfs - ook in her woordgebruik - als war toen de nieuwe poezie heette' (Fens 1989, p . 465) .
Harry Bekkering sluit zich bij Fens aan in een bespreking van Wat heten goede
kinderboeken, bet proefschrift van Anne de Vries . In zijn proefschrift geeft De Vries
een geschiedenis van de opvattingen over jeugdliteratuur . Bekkering laakt vooral her
ontbreken van een literair kader : De Vries `lijkt er in zijn proefschrift bijna van uit
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to gaan dat de geschiedenis van de opvattingen over jeugdliteratuur een 'autonoom'
verhaal vormt' (Bekkering 1990) . Volgens Bekkering ontstaat de secundaire jeugdliteratuur, evenmin als de primaire in een literair vacuum . Hij haalt hierbij Blokker
(1974) aan, die in de Volkskrantin zijn stuk `Het kinderboek bestaat niet' beweerde
dat de jeugdliteratuur de schaduwloper van de literatuur voor volwassenen is . Blokker betoogt dat er geen eigen autonome kinderliteratuur bestaat . Volgens hem volgen de ontwikkelingen binnen de jeugdliteratuur die binnen de literatuur voor volwassenen op grote afstand . Alles war er aan jeugdboeken verschijnt is in de literatuur
voor volwassenen al eerder verschenen . De jeugdliteratuur heeft geen eigen genres
opgeleverd, er verschijnt niets anders dan verdienstelijke namaak. Bekkering vindt
her dan ook `evident dat, bijvoorbeeld, de geschiedenis van her historische jeugdboek niet los gezien kan worden van de historische roman voor volwassenen' (Bekkering 1990) . Dit verband zou ook blijken uit de adaptatie van boeken als Ferdinand Huyck en De schaapherder, die in series als 'Oud Goud' en de Gulden
Sporen-serie zijn opgenomen . Analoog aan deze gedachtengang lijkt her Bekkering
mogelijk om dergelijke dwarsverbanden ook aan to wijzen in de opvattingen over
jeugdliteratuur. Door dit niet to doen, wekt De Vries de indruk dat de opvattingen
over jeugdliteratuur buiten de literaire en culturele situatie om zijn ontstaan . Volgens Bekkering wordt her materiaal om dergelijke verbanden zichtbaar to maken
door De Vries zelf aangedragen : 'Her was bijvoorbeeld bepaald niet onmogelijk
geweest om sommige uitspraken to relateren aan de beweging van Tachtig ; tenslotte noemde Theo Thijssen zijn tijdschrift niet voor niets De Nieuwe School. De volgende door De Vries geciteerde, uitspraak van Thijssen spreekt in dit verband boekdelen : "Als ik een kinderboek lees denk ik dikwijls aan Moos, die gezegd heeft, dat
kinderen Koningen waren . War deksel zeg ik dan zachtjes, als je toch met een koning
omgaat, kan je maar niet de eerste de beste zijn ; je moet toch'n beetje, wat-je-noemt
een nette vent zijn ; 'n beetje elegant moet je zijn, he, met of en toe een sierlijk
gebaar. . . En war her zijn her toch meestal'n geestes-plebejers, die kinderschrijvers!"'
(Bekkering 1990) .
In zijn bijdrage aan Nederlandse literatuur, een geschiedenis schrijft Bekkering dat
er pas sprake is van een werkelijke emancipatie van de jeugdliteratuur als deze niet
meer als een apart lemma in de literatuurgeschiedenis wordt opgenomen, maar
daarin volledig geIntegreerd is .
Met een lezing op een studiedag van her Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur (21 november 1991) in Rotterdam, mengt Kees Fens zich weer in de discussie . Uit zijn verhaal blijkt dat Fens sinds her verschijnen van De hele Bibelebontse berg van gedachten is veranderd. Hij stelt nu dat er helemaal geen jeugdliteraire
geschiedenis geschreven kan worden omdat de boeken hiervoor to enkelvoudig zijn,
en hiermee samenhangend, dat er geen, of veel to weinig interpretaties van jeugdliteraire teksten verschijnen. Fens ziet een literatuurgeschiedenis als een geschiedenis van werken die steeds nieuwe interpretaties opleveren . Een literair werk is
belangrijk als her lezers en wetenschappers blijft boeien en steeds opnieuw geinterpreteerd wordt . Jeugdliteratuur heeft deze eigenschap volgens hem niet .
Bekkering is her niet met Fens' nieuwe benadering eens . Hij stelt vast dat Fens
de teksten op een literair-kritische wijze bekijkt, als een criticus en niet als een
wetenschapper. Bekkering zou liever een literair-historisch standpunt innemen,
maar zelfs wanneer er voor een kritische benadering gekozen wordt, lijkt her hem
goed mogelijk om toch heel war moderne jeugdliteratuur in een toekomstige lite-
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ratuurgeschiedenis een rol to laten spelen . Hij doelt dan op het proza van onder
anderen Els Pelgrom, Imme Dros, Anne Vegter, Toon Tellegen en Wim Hofman en
op de poezie van Leendert Witvliet, Remco Ekkers en lene Biemans . Volgens Bekkering negeert Fens de ontwikkelingen in de jeugdliteratuur van de laatste tien jaar.
Bekkering staat een historische benadering voor, omdat het op die manier mogelijk is nog meer verbanden tussen de literatuur voor volwassenen en de jeugdliteratuur to leggen . Auteurs zouden worden behandeld omdat ze in hun did, met de
toenmalige jeugdliteratuuropvattingen belangrijk gevonden werden . Volgens Bekkering is her op die manier mogelijk, binnen bepaalde genres, auteurs van jeugdliteratuur to koppelen aan auteurs van literaire werken voor volwassenen . Hij
gebruikt hier de 'idealistische roman' als voorbeeld . Op basis van door Anbeek
onderscheiden kenmerken vergelijkt hij jongensliteratuur uit de jaren twintig en
dertig van deze eeuw met deze romans uit de negentiende eeuw . Om zijn stelling to
onderbouwen noemt hij de boeken van J . B . Schuil3 . Hij vindt het opvallend dat
een auteur als Schuil, die toch zeker op de hoogte moet zijn geweest van de literaire ontwikkelingen in zijn tijd, voor zijn eigen boeken teruggrijpt naar een ouder
genre in de literatuur voor volwassenen .
In een artikel in Voortgang onderzoekt De Vries de mogelijkheden voor een
jeugdliteraire geschiedenis . De Vries blijkt geen voorstander van een geintegreerde
literatuurgeschiedenis to zijn . Hij is her eens met Blokkers en Fens' constatering dat
de jeugdliteratuur schaduwloper is van de literatuur voor volwassenen, maar zegt
tegelijk niet to weten waar een dergelijke constatering toe leidt . Hij ziet niet in war
de toegevoegde waarde van zo'n literatuurgeschiedenis is . Volgens De Vries is een
geintegreerde literatuurgeschiedenis niet de ideale geschiedenis voor kinderboeken .
De meeste kinderboeken zouden dan namelijk ongenoemd blijven, omdat boeken
die voor een dergelijke geschiedenis in aanmerking zouden komen pas recent verschijnen en volgens De Vries slechts `het topje van de Bibelebontse berg' zijn . 4 . Voor
de status van de jeugdliteratuur zou dit mooi zijn, de jeugdliteratuur als geheel zou
er weinig mee opschieten . Alleen de gecanoniseerde jeugdboeken zouden in zo'n
geschiedenis voorkomen . De rest zou `verwezen worden naar de petite histoire' (De
Vries 1992) . De jeugdliteratuur zou dan haar status ontlenen aan de literatuur voor
volwassenen . Omdat De Vries hier her nut niet van inziet, zegt hij steeds meer to
voelen voor bet standpunt dat Fens verwoordde in zijn lezing van 21 november
1991 : `Afgezien van enkele grensgevallen (in aantal toenemend, dat wel) is er geen
reden om to doen alsof volwassenenliteratuur en jeugdliteratuur hetzelfde zijn . Ze
zij n wel van dezelfde klei gebakken, maar ze verschillen sterk van karakter.' (De Vries
1992) . Fens' standpunt schept ruimte voor een zelfbewuste jeugdliteratuurgeschiedenis . Volgens De Vries zou in zo'n literatuurgeschiedenis in de eerste plaats her specifieke karakter van jeugdliteratuur aan bod moeten komen . Het is een literatuur
die door volwassenen, voor kinderen wordt geschreven . Dit zou volgens hem moeten leiden tot vragen als : 'Welke eisen stelden volwassenen in verschillende periodes aan kinderboeken? Welke opvattingen hadden ze over de functie van kinderboeken? In hoeverre beantwoordde de jeugdliteratuur aan hun eisen? Hoe
oordeelden kinderen over verschillende soorten kinderboeken? War lazen kinderen
eigenlijk? Hoe kwamen ze aan hun boeken? Hoe verhoudt hun oordeel zich tot het
oordeel van volwassenen? En welke patronen zijn daarin to ontdekken? [ . . .] In hoeverre is er eigenlijk een relatie met de volwassenenliteratuur?' (De Vries 1992) . Volgens De Vries is die relatie niet altijd even duidelijk. Je kunt de meeste aspecten van
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de jeugdliteratuur ook prima bestuderen zonder een relatie met de volwassenenliteratuur to leggen . Verder betoogt hij dat het veel belangrijker is eerst het corpus
van jeugdliteraire teksten eens behoorlijk to inventariseren . Hij vindt dit belangrijker dan een theoretisch kader . Dit theoretisch kader noemt De Vries `van later zorg :
de discussie daarover is niet mogelijk zonder die inventarisatie' (De Vries 1992) .
In het volgende nummer van Voortgangreageert Bekkering op dit laatste stuk van
De Vries . Hij geeft aan dat hij niet begrijpt waarom De Vries vindt dat mogelijke
verbanden met de literatuur voor volwassenen niets aan de geschiedenis van de
jeugdliteratuur toevoegen . Ook verduidelijkt hij nog een keer dat het hem alleen
om zinvolle verbanden met de volwassenenliteratuur gaat . Zijn voorkeur gaat daarom uit naar een gecombineerde benadering van de jeugdliteraire historie. Hij wil
een 'literatuurkritische' met een 'literatuurhistorische' kijk combineren . Voor de
recente jeugdliteratuur is deze `canoniek' van aard, voor de oudere jeugdliteratuur
`niet-canoniek' . Op die manier is het volgens Bekkering mogelijk om zowel voor
recente als minder recente jeugdliteratuur relevante verbanden met de literatuur
voor volwassenen to leggen .
Aan deze discussie zijn hierna geen nieuwe argumenten meer toegevoegd, wat
jammer is omdat naar mijn mening beide voorstellen waardevolle aanzetten tot een
werkbare opzet voor een jeugdliteratuurgeschiedenis bevatten . Voordat ik, voortbouwend op de voorstellen van Bekkering en De Vries, mijn eigen `ideale' opzet van
een geschiedenis van de jeugdliteratuur in Nederland geef, wil ik kijken naar de specifieke plaats van de jeugdliteratuur ten opzichte van de literatuur voor volwassenen . Is er werkelijk sprake van 'grensverkeer' tussen beide literaire subsystemen,
zoals de laatste tien jaar binnen de jeugdliteraire instituties herhaaldelijk beweerd
wordtj5 Wanneer men voorstander is van een geIntegreerde literatuurgeschiedenis,
is het belangrijk om to weten hoe beide subsystemen zich ten opzichte van elkaar
verhouden .
Twee verschillende systemen
In het literaire polysysteem vormt de jeugdliteratuur een literair subsysteem naast
het systeem van de literatuur voor volwassenen . 6 Volgens mij zijn beide systemen
tot op heden tamelijk strikt van elkaar gescheiden . Dat dit zo is, heeft een aantal
oorzaken .
In de eerste plaats werkt het canoniseringsproces in her jeugdliteraire systeem
anders dan in het systeem van de literatuur voor volwassenen . War wel en niet tot
de canon behoort, heeft to maken met de op dat moment dominante benadering
van jeugdliteratuur. Welke benadering dat is, hangt of van de dominante jeugdliteratuur- en kindopvatting . De laatste vijftien jaar wordt jeugdliteratuur steeds meer
als een volwaardige vorm van literatuur beschouwd, wat tot gevolg heeft dat de
canon uit boeken bestaat die volgens literaire normen waardevol zijn . In de jaren
zeventig was dit anders . Toen werd de jeugdliteraire canon voornamelijk gevormd
door boeken die maatschappelijk geengageerd waren, omdat dat toen de dominante eis ten aanzien van jeugdliteratuur was . Deze benadering had tot gevolg dat er
ook een aantal werken in de canon werd opgenomen dat met huidige maatstaven
gemeten daar zeker niet meer voor in aanmerking zou komen . Ik doel hiermee bijvoorbeeld op Oorlogswinter (1972) en Oosterschelde windkracht 10 (1976) van Jan
Terlouw en Kruistocht in spijkerbroek ( 1973) van Thea Beckman . Deze boeken dra-
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gen wel een maatschappijkritische visie uit en zijn inhoudelijk vernieuwend to noemen, maar zijn qua vorm en stijl behoudend en clichematig . Er wordt voor de lezer
in deze boeken weinig ruimte open gelaten om zelf tot een oordeel of zienswijze to
komen .
De jeugdliteraire canon wordt dus niet alleen aan de hand van literaire normen
bepaald . Dit kan tot gevoig hebben dat hij voor een deel uit boeken met geen of
minder literaire kwaliteiten bestaat . Een mogelijke verklaring hiervoor is de verschillen in achtergrond van de 'canonvormers' . De canon kan in de jeugdliteratuur
voor een belangrijk deel door pedagogen of jeugdbibliothecarissen bepaald worden .
Zij kunnen niet-literaire criteria zwaarder laten wegen dan literaire . Dit is een
wezenlijk verschil met de literatuur voor volwassenen . Daar zijn literaire beoordelingscriteria vanzelfsprekend. De canon van de literatuur voor volwassenen bestaat
dus altijd uit literaire werken . 7 In de jeugdliteraire canon kunnen dus ook literatuuropvattingen dominant zijn waarbij her literaire karakter van jeugdboeken geen
vaststaand gegeven is . In de jaren zeventig was dit min of meet het geval . Een literaire jeugdcanon ontstond pas in de jaren tachtig, omdat er voor die tijd nauwelijks
serieuze aandacht was voor de literaire aspecten van jeugdboeken .
In de tweede plaats is er in het systeem van de volwassenenliteratuur een gebrek
aan erkenning voor de jeugdliteratuur als literair genre . Een mooi voorbeeld hiervan is her tumult dat uitbrak na bekendmaking van de nominaties voor de AKO
Literatuurprijs 1991 . De jury nomineerde toen behalve twee romans en een verhalenbundel ook een kinderboek en een biografie . De jaarlijkse AKO-discussie ging
vervolgens niet alleen over waarom A.M. van der Heijden en Connie Palmen niet
en Adriaan van Dis en Patricia de Martelaere wel, maar vooral over waarom Verse
Bekken (1990), en Mijnheer Gezelle (1990), waren genomineerd . Volgens recensent
Willem Kuipers van de Volkskrant betekende de nominatie van dit kinderboek en
deze biografie een uitholling van de literatuur : `Door de jury is met deze nominatie afstand genomen van de mogelijkheid om her wijde gebied van de literatuur
kwalitatief to verengen . Sterker, men heeft her terrein nog war wijder gemaakt door
genres als [ . . .] biografie [. . .] en kinderboek to kandideren . Dat is een keuze, zonder
op de individuele kwaliteiten van die boeken of to dingen, die een uitholling van
een literatuurprijs dichterbij brengt.' (Kuipers 1991) . Hoewel Kuipers beweerde
niets over de kwaliteit van de door hem betreurde nominaties to willen zeggen, suggereerde hij wel dat ze niet tot de kwalitatief hoogstaande literatuur gerekend kunnen worden . Arnold Heumakers verdedigde hetzelfde standpunt . Hij merkte op dat
door nominatie van een kinderboek de definitie van wat literatuur is wel erg ruim
wordt . Ook maakte hij een kanttekening bij de omvang van het genomineerde kinderboek (34 blz.), waardoor her zich slecht met `de pillen' die de jury over her hoofd
zag laat vergelijken . Hierdoor leek her hem moeilijk om nog een gemeenschappelijke noemer to vinden op basis waarvan een gedegen vergelijking mogelijk is . Eenzelfde verontwaardigde ontvangst viel her voorstel van de Kamercommissie voor
Welzijn en Cultuur om her prijzengeld van de Theo Thijssenprijs, een jeugdliteraire oeuvreprijs, gelijk to stellen aan dat van de P .C . Hooftprijs ten deel. Aad Nuis
vroeg zich of of de jeugdliteratuur wel voldoende niveau bezat om regelmatig een
prijs van een ton uit to reiken .
Een ander voorbeeld van een gebrek aan erkenning in her systeem van de volwassenenliteratuur vormt Paul Biegels voor een volwassen publiek geschreven boek
Haas (1981) . Na verschijning werd bet boek alleen door recensenten van jeugdlite-
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ratuur besproken . Hoewel het bock voor volwassenen was bedoeld, werd her als bijdrage aan her systeem van de literatuur voor volwassenen genegeerd . Dat Paul Biegel als schrijver van kinderboeken bekend was en dat dit in de wereld van de volwassenenliteratuur zeker niet altijd als een aanbeveling geldt, zal hierbij zeker een
rol gespeeld hebben . Hoe her ook zij : her boek functioneert enkel in her jeugdliteraire systeem . Ook een ander bock van Biegel voor volwassenen trof dit lot . Voor
Anderland (1990) kreeg hij in 1991 de Libris Woutertje Pieterse Prijs, de prijs voor
her beste literaire kinderboek . Het bock werd niet ter jurering door de uitgever ingezonden omdat her oorspronkelijk voor volwassenen bedoeld was, war ook aan de
UGI-code to zien was . De jury meende `echter [. . .] dit met een korreltje zout to moeten nemen, in de geest trouwens van Biegels eigen eerder gedane uitspraak, dat hij
niet bewust voor kinderen schrijft . Dan maar onbewust, want kinderen lezen hem
graag.' Quryrapport Libris Woutertje Pieterse Prijs 1991) . De jury besloot haar rapport met een duidelijke stellingname : 'Voor her kinderboek bestaat geen bovengrens in leeftijd zomin als er voor literatuur een ondergrens valt aan to wijzen [ . . .]
Wie weet, is her na deze bekroning zelfs denkbaar dat er een volgende keer een literaire roman of verhalenbundel geprezen wordt om de eenvoudige reden dat hij ook
voor jongere lezers geschikt is . Paul Biegel negeert met Anderland het vermeende
verschil tussen kinderboek en literatuur, wij vallen hem met onze beoordeling van
harte bij .' In tegenstelling tot her rumoer dat na de nominering van Verse Bekken
voor de AKO Literatuurprijs in datzelfde jaar ontstond, bleef her in het jeugdliteraire kamp opvallend rustig . Vanuit her jeugdliteraire systeem is er dus wel sprake
van een makkelijke acceptatie van literatuur van 'buiten' .
Dit gebrek aan weerstand binnen de jeugdliteraire instituties laat zich makkelijk
verklaren vanuit de specifieke situatie die de jeugdliteratuur ten opzichte van de volwassenenliteratuur inneemt . Het lijkt crop dat in dit geval sprake is van grensverkeer
tussen de twee literaire systemen . Hierbij moet echter wel aangetekend worden dat
Anderland niet of nauwelijks functioneert in her systeem van de volwassenenliteratuur. Het jeugdliteraire systeem adopteert dus een bock uit een systeem dat dat bock
zelf niet volledig accepteert . Of we daarom in een dergelijk geval van echt grensverkeer kunnen spreken, lijkt mij discutabel .
Dit snort voorvallen lijkt vooral de nog steeds perifere positie van de jeugdliteratuur to bevestigen . Het jeugdliteraire systeem nadert her systeem voor volwassenen wel, maar de acceptatie vanuit dit systeem ontbreekt nog grotendeels . In Nederlandse literatuur, een geschiedenis is de jeugdliteratuur weliswaar niet afwezig, maar
goed vertegenwoordigd is ze met een lemma ook niet to noemen . Er verschijnen wel
of en toe themanummers van literaire tijdschriften (De Revisor en Raster) die aan
jeugdliteratuur gewijd zijn . Her blijft echter bij deze incidentele nummers ; tot een
integratie van jeugdliteratuur in de 'normale' nummers komt her maar hoogst zelden .
Volgens mij zijn Hieronymus van Alphen en Annie Schmidt de enige Nederlandse auteurs die met hun werk voor kinderen een plaats in beide systemen innemen . Alleen bij hen kun je van echt grensverkeer spreken . Een geIntegreerde literatuurgeschiedenis is daarom nog steeds niet haalbaar. 8 De jeugdliteratuur is
vooralsnog een apart subsysteem . Er zijn nauwelijks auteurs die in een geTntegreerde literatuurgeschiedenis een plaats zouden krijgen .
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Een nieuwe jeugdliteratuurgeschiedenis
Een nieuwe geschiedenis van de jeugdliteratuur in Nederland zou mijns inziens een
tweetal doelstellingen moeten hebben . Ten eerste zou een dergelijk boek duidelijk
moeten maken in welke periode welke auteurs en werken belangrijk gevonden worden . Ten tweede zou duidelijk moeten worden waarom juist deze werken en auteurs
belangrijk gevonden worden . Inzicht in de ontwikkeling van canoniseringscriteria
helpt namelijk de verschuivingen binnen de jeugdliteraire canon to begrijpen . Deze
doelstellingen kunnen naar mijn mening het best bereikt worden door voor een historische benadering van de canon to kiezen met literatuur- en kindopvattingen als
uitgangspunt en met aandacht voor de (jeugd)literaire instituties . Door de verschillende literatuur- en kindopvattingen van de deelnemers van het (jeugd)literaire circuit zo goed mogelijk to belichten, wordt inzicht geboden in verschuivende
canoniseringsnormen, maar ook in de positie van de kinder- en jeugdliteratuur ten
opzichte van de literatuur voor volwassenen .
In een jeugdliteratuurgeschiedenis waarin ook structureel aandacht is voor deze
institutionele kant van het jeugdliteraire systeem wordt een vollediger beeld
geschetst van de dynamiek binnen dat systeem . Institutionele factoren beInvloeden
de verandering van de canon. Volgens Bregje Boonstra (1993) bijvoorbeeld, is de
instelling van de Libris Woutertje Pieterse Prijs in 1987 niet alleen een gevolg van
de ontwikkeling van her literaire kinderboek in de jaren tachtig, maar ook een katalysator van die ontwikkeling . De Libris Woutertje Pieterse Prijs werd door een aantal ontevreden recensenten in het leven geroepen als reactie op de Griffels en Penselen van het C .PN .B . De Libris Woutertje Pieterse Prijs werd een prijs waarbij
jeugdboeken alleen op hun esthetische kwaliteiten beoordeeld zouden moeten worden . Niet alleen de bekroningen maar ook de juryrapporten zorgden voor veel
rumoer binnen het jeugdliteraire circuit . In sommige van deze rapporten wordt
namelijk ondubbelzinnig stelling genomen ten gunste van de beoordeling van kinderboeken met literaire maatstaven . War tot een discussie leidde over de beoordeling van kinderboeken, waarbij 'te moeilijk' een omschrijving van het woord 'literair' leek to zijn . Een ander voorbeeld van de invloed van de jeugdliteraire instituties
op de samenstelling van de canon is het verschil tussen de canon van de jaren zeventig en die van de jaren tachtig . Zoals ik reeds eerder vermeldde raakte in de jaren
zeventig een nieuw soort jeugdliteratuur in zwang . Dit gebeurde mede onder
invloed van een aantal werkgroepen . 9 Deze werkgroepen zetten de toon voor de
canoniseringscriteria van hun tijd . Her jeugdboek werd door de werkgroepen gezien
als een middel in de opvoeding tot zelfstandige maatschappijkritische burgers . Her
was zaak om kinderen geen sprookjes meet to vertellen, maar om ze de maatschappelijke realiteit voor to schotelen . Het jeugdboek moest de kinderen met problemen
confronteren in plaats ze hiervan of to leiden door over kabouters en elfen to vertellen . De fantasiewereld moest plaats maken voor boeken over gescheiden ouders,
kindermishandeling en druggebruik . Dit leidde bijvoorbeeld tot een duidelijk
maatschappijkritische argumentatie bij de bekroning van Allemaal appeltaart!
(1978) van Sheila Lavelle met een Zilveren Griffel in 1979 . In dit verhaal plant
mevrouw Mulder een appelboom en plukt hiervan de appels, waarvan ze uiteindelijk een taart bakt zonder dat haar man of kinderen haar ook maar bij een van deze
handelingen willen helpen . Als de taart opgegeten gaat worden, staan haar echtgenoot en kinderen echter vooraan in de rij . Volgens de jury wordt in her boek `de tra-
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ditionele rolverdeling onnadrukkelijk en op heel humoristische wijze aan de orde
gesteld' .Io
Ook economische factoren zijn belangrijk bij bet bepalen van het subsysteem
waarin een boek gaat functioneren . Om dit to illustreren geef ik een tweetal voorbeelden waarbij dergelijke motieven een rol lijken to spelen .
In 1990 verscheen Haroun and the Sea ofStories van Salman Rushdie . Het is een
kinderboek dat hij voor zijn tienjarige zoon Zafar schreef . Her boek verscheen in
Nederland in vertaling bij Veen, de uitgever die ook Rushdies andere werk, dat voor
een volwassen publiek geschreven is, uitgeeft . Misschien vond men bij Veen het
boek to moeilijk voor kinderen, of dacht men dat het als boek voor volwassenen
beret zou verkopen . In elk geval werd de Nederlandse vertaling als boek voor volwassenen uitgebracht. Her feit dat her Rushdies eerste boek was sinds de fatwah en
een hoge verkoop dus to verwachten viel, zal hierbij ongetwijfeld een rol gespeeld
hebben .
Als tweede voorbeeld noem ik De weg naar het noorden, bet debuut van Naima
El Bezaz, dat in 1995 uitkwam . Het boek is als roman voor volwassenen uitgegeven . Vrij Nederland-recensent Jeroen Vullings vond, blijkens zijn recensie van bet
boek, dat uitgeverij Contact een foot heeft gemaakt : `War ze met hebben gezien is
dat ze met Naima El Bezaz (1974) de opvolgster van Evert Hartman in huis hebben . Als leeftijdscategorie stel ik voor: twaalf tot en met vijftien . Door die nadere
genrebepaling verschuift mijn stilistische kritiek naar het tweede plan, want beginnende lezers gaat het nu eenmaal vooral om het verhaal .' (Vullings 1995) . Of ze dit
bij Contact werkelijk niet gezien hebben, betwijfel ik . In her geval van Bezaz lijken
mij de motieven om het boek als roman voor volwassenen uit to brengen voornamelijk economisch van aard to zijn . Na het succes van Mustafa Stitou lijkt iedere
zichzelf respecterende literaire uitgeverij op zoek naar zijn eigen tweede-generatieMarokkaanse auteur. Boeken van deze groep auteurs krijgen zonder uitzondering
veel media-aandacht, war de kans op een goede verkoop aanzienlijk vergroot . Toen
ik Bezaz' boek las, moest ik inderdaad ook eerder aan een jongensboek dan aan een
literaire roman voor volwassenen denken . Her lijkt me vreemd wanneer Contact,
waar men een grote ervaring heeft in her omgaan met literaire teksten, dit helemaal
anders zou hebben gezien .
Zoals uit de voorgaande voorbeelden al impliciet bleek, wordt de dynamiek binnen her (jeugd)literaire systeem niet uitsluitend door Nederlandse teksten gevoed .
Ook (vertaalde) buitenlandse literatuur speelt een rol in her Nederlandse (jeugd)
literaire systeem . De wonderlijke wereldreis van Zebedeus de beer ( 1993) van Koos
Meinderts was nooit geschreven, of had er op zijn minst anders uitgezien als Winnie-the-Pooh niet geschreven zou zijn, war ook geldt voor Haas en Kip (1995) van
Sofie Mileau met betrekking tot de Kikker en Pad-boeken van de Amerikaan Arnold
Lobel . Ook is her moeilijk iets zinnigs over adolescentenromans in Nederland to
schrijven als Peter Pohl, Aidan Chambers en Cynthia Voigt onbesproken zouden
moeten blijven omdat her Been Nederlandse auteurs zijn . Ik pleit er dan ook voor
om in een nieuwe jeugdliteratuurgeschiedenis binnen her corpus teksten, waaruit
voor een chronologische beschrijving van de canon geput kan worden, vertaalde
buitenlandse literatuur een plaats to geven .
De opzet van een jeugdliteratuurgeschiedenis zoals ik die voor me zie, verenigt
eigenlijk voor een deel de goede kanten van de voorstellen van Bekkering en De
Vries . Er is meet aandacht voor verbanden met de literatuur voor volwassenen, zoals
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Bekkering dat graag ziet, maar alleen dan waar dat iets oplevert en dus zonder dat
de jeugdliteratuur als een aanhangsel van de literatuur voor volwassenen beschreven wordt, waar De Vries zo bang voor is . Door de historische opzet, met literatuuren kindopvattingen als uitgangspunt, ontstaat er tevens een goed inzicht in de ontwikkeling van canoniseringscriteria en daarmee in de daadwerkelijke verschuivingen binnen de jeugdliteraire canon . Het wachten is nu op een nieuwe herziene druk
van De hele Bibelebontse berg, of misschien wel op een geheel nieuwe geschiedenis
van de jeugdliteratuur in Nederland.
Literatuur
Bekkering, H .: 'Boekbeoordelingen (Over War heten goede kinderboeken? van
Anne de Vries)' . In : De nieuwe taalgids, T#dschrift voor neerlandici, 83 (1990) 3 .
Bekkering, H.: `Jeugdliteratuur - literatuur : Afnemende verschillen? Het raadsel
van de leesbaarheid' . In : Literatuur, 11 (1994) 6 .
Bekkering, H.: 'Oktober 1955, De gouden griffel wordt voor de eerste maal uitgereikt, De emancipatie van kinder- en jeugdliteratuur' . In : Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Groningen, 1993 .
Bekkering, H.: 'Vormen van (jeugd)literaire geschiedschrijving' . In : Voortgang,
Jaarboek voor de Neerlandistiek, 14 (1993/1994) .
Blokker, J . : 'Her kinderboek bestaat niet' . In : de Volkskrant, 19/10/1974 .
Boonstra, B . : 'Er was eens een waseens' . In : Het literair klimaat 1986-1992 .
Amsterdam, 1993 .
Brems, H . : Een zangwedstrijd. Over literatuur en macht. Leuven, 1994 .
Daalder, D .L . : Wormcruyt met Suycker. Amsterdam, 1950.
Fens, K: `De ideale literatuurgeschiedenis' (Tekst van een lezing gehouden op een
studiedag van het Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur op
21/11/1991 to Rotterdam . Deze tekst is niet in druk verschenen) .
Fens, K: `Die anarchistische warboel op de Bibelebontse berg' . In : de Volkskrant,
18/11/1989 .
Gorp, H . van : `De utopie van een omvattende literatuurgeschiedschrijving . Of
hoe her zou moeten kunnen en toch echt niet kan . ..' . In : Spiegel der Letteren,
27 (1985) .
Heimeriks, N . & Toorn, W. van (red.) : De hele Bibelebontse berg. Amsterdam,
1989 .
Heumakers, A.: `Van een afstand leek bet groepje op een lijkstoet' . In : De Volkskrant 05/04/91 .
Hoven, P van den : Ten moeizame beklimming' . In : Vernieuwing, 49 (1990) 4 .
Hoven, P van den : Grensverkeer. Den Haag, 1994 .
Juryrapport Libris Woutertje Pieterse Prijs 1991 .
Kromhout, R . : Ten diepe krater in de Bibelebontse berg' . In : De Tijd,
26/01/1990 .
Kuipers, W : 'Dichterbij de uitholling van een literatuurprijs' . In : De Volkskrant,
29/03/91 .
Matsier, N. : `De hellingen van de Bibelebontse berg' . In : NRCHandelsblad,
08/12/1989 .
Schenkeveld-Van der Dussen, M .A . e.a . (red .) : Nederlandse Literatuur, een
geschiedenis. Groningen, 1993 .

OVER JEUGDLITERAIRE GESCHIEDSCHRIJVING

Shavit, Z. : Poetics ofchildren's literature. Athens-Georgia, 1986 .
Vries, A. de . : 'Boeken voor kinderen en grote mensen' . In: Leesgoed, 19 (1992) 14 .
Vries, A. de . : `De geschiedschrijving van de jeugdliteratuur' . In : Voortgang, Jaarboek voor de Neerlandistiek, 13 (1992) .
Vries, A. de . : 'Her verdwijnende kinderboek . Opvattingen over jeugdliteratuur na
1980', (SLAA-lezing), 30-01-1990 .
Vries, A. de . : Wat heten goede kinderboeken?Amsterdam, 1989 .
Vries, A. de : 'Wie wel en niet de weg weet op de Bibelebontse berg' . In : Vrij
Nederland, 06/01/1990 .
Noten
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Dit hoofdstuk beslaat bovendien maar vierenveertig pagina's op een totaal
van zeshonderd-vijfendertig.
Brems heeft her overigens alleen over volwassenenliteratuur.
Schuils eerste boek, Uit den kostschooltijd van Jan van Beek, verscheen in
1910, zijn laatste, Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen, in
1930 .
De Vries bedoelt hier gelaagde, poly-interpretabele jeugdboeken mee .
Vergelijk o .a . De Vries (1992), Bekkering (1993) en Van den Hoven (1994) .
Vergelijk Shavit (1986) en Ghesquiere (1988) .
Hierbij moet worden opgemerkt dat dit niet altijd zo geweest is . Voor de
literatuur van de laatste tweehonderd jaar geldt dit echter wel . In de jeugdliteraire canon daarentegen, zijn literaire criteria pas een jaar of vijftien dominant .
Overigens is ook Bekkering zich hiervan bewust . Als hij her over een geTntegreerde literatuurgeschiedenis heeft, gebruikt hij her woord 'utopie' .
Vergelijk De Vries (1989) pp . 231-246 .
Geciteerd naar De Vries (1989) .
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Stand van taken :
Boon-onderzoek
Hoe komt her dat niet alleen onder de Boon-kenners maar ook in de ruimere kring
van vakgenoten de indruk bestaat dat her in het Boon-onderzoek tintelt van leven?
Laat ik voorop stellen dat die indruk juist is, alleen al in kwantitatieve zin . Waren
er al bekende studies over Boon van onder meer Weisgerber, Vanheste, Van Bork en
De Wispelaere, de publicaties die hieraan zijn toegevoegd in her afgelopen decennium overtreffen qua aantal en omvang al her voorgaande . Bevorderlijk voor de
opvallende levendigheid en gedrevenheid is ongetwijfeld dat een heel nieuwe generatie is aangetreden in het Boon-onderzoek, de eerste generatie die Boon niet persoonlijk heeft gekend en die niet tot zijn oude strijdmakkers heeft behoord en nooit
in Aalst heeft gewoond en voor een deel zelfs niet eens uit Vlaanderen komt . Vraag
is natuurlijk : Brengt een nieuwe generatie ook nieuwe uitgangspunten en inzichten
met zich mee?
Een kleine inventarisatie laat zien dat onverminderd intensief onderzoek wordt
gedaan naar de periode die al langer in her Boon-onderzoek geldt als een heel
belangrijke : de periode waarin Boon een aanloop nam tot het schrijven van zijn
tweeluik De Kapellekensbaan e ' Zomer to Ter-Muren, waaraan hij al begon in ongeveer 1942 en waaraan hij waarschijnlijk min of meer onafgebroken werkte van ruwweg 1947 tot medio 1951 . Her is de periode waarin zijn opvattingen over kunst en
literatuur zich sterk ontwikkelden . Aspecten van Boons ontwikkeling in deze periode zijn onderzocht door Jos Muyres in zijn proefschrift over her ontstaan van her
tweeluik, en door Jos Joosten in zijn boek over her naoorlogse vernieuwende tijdschrift Tijd en mens (1949-1955) .
Ofschoon de hoofdrol in zijn boek onmiskenbaar is weggelegd voor de schrijver/essayist Jan Walravens, kon Joosten onmogelijk heen om de `twee grootste
naoorlogse Vlaamse schrijvers', Boon en Claus . Beiden hebben deel uitgemaakt van
de redactie (ik beperk me hier verder tot de rol van Boon) . Joosten laat zien dat vanaf
her begin is gepoogd om de al bekendere Boon voor her tijdschrift in oprichting to
interesseren en hem erbij to betrekken en her is zeker dat Walravens zich van zijn
steun wilde verzekeren . Boon is aanvankelijk afhoudender dan de Boon-onderzoeker zou verwachten . Her gaat om de periode in zijn leven die in bet teken staat van
her werken aan zijn illegale romans De Kapellekensbaan th Zomer to Ter-Muren,
waarin zijn literaire ontwikkeling een voorlopig hoogtepunt vindt . In die gevoelige
jaren direct na de oorlog, die helemaal in het teken staan van zijn zoektocht naar
een nieuwe romanvorm, wordt Boon benaderd door Jan Walravens om zitting to
nemen in de redactie van een vernieuwend tijdschrift waar omheen de Vlaamse
jonge naoorlogse generatie schrijvers samendromt. Her is to begrijpen dat Walravens zich van de steun van Boon wil verzekeren : hij is vernieuwend en al meer gevestigd . Maar waarom reageert Boon wat afhoudend? Zelfs zijn goede vrienden Marcel Wauters en Ben Cami maken al snel deel uit van de redactie, twee vrienden die
Boontje in diezelfde jaren beschrijft als de personages de Kantieke Schoolmeester
en Mossieu Colson van tministerie uit De Kapellekensbaan . Is her niet precies de
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goede periode in zijn leven om to worden benaderd voor medewerking aan een vernieuwend tijdschrift? Dat is het, en daarom heeft de halfslachtige toenadering van
Boon aspecten van een gemiste kans, voor Boon en voor her tijdschrift . Dit aspect
van de relatie tussen Boon en Tijd en mens wordt door Joosten minder sterk gearticuleerd dan de echte Boon-lezer geneigd zal zijn to doen, maar ook zijn vraag is :
Waarom kwam her niet tot de nauwe samenwerking die op basis van her vernieuwende programma van dit tijdschrift en de overeenkomst in opvattingen van Walravens en Boon zou mogen worden verwacht?
In zijn reconstructie van het ontstaan van her tijdschrift heeft Joosten, waar her
gaat om de medewerking van Boon, plaats ingeruimd voor de materieae randvoorwaarden, die zich in Her Leven Zelf wellicht meet opdringen dan de poeticale
kaders . Joosten toont aan dat de schrijver & gevelschilder Boon door zijn bijna
legendarische armoede in die jaren van medewerking wordt afgehouden . Behalve
Boon en Claus hadden alle medewerkers aan her tijdschrift een betaalde baan .
Boon, die vanaf het begin van de oorlog moet zorgen voor zijn vrouw Jeanneke en
zijn zoon Jo, vond dat hij beret betaalde stukken kon schrijven voor de krant dan
gratis kopij leveren aan een vernieuwend tijdschrift . Om dit obstakel weg to nemen,
hielp Walravens hem aan wat geld, voor zijn onder pseudoniem geschreven pulpverhalen voor De Zweep. Maar ook nadat hierdoor de financiele basis voor toetreding tot de redactie is geschapen, bleven gevoelens van ambivalentie bestaan bij
Boon. In verschillende tijden en op verschillende plaatsen heeft hij hiervoor telkens
weer andere redenen aangevoerd . War moest hij in dit tijdschift voor jongeren? Hij
was geen jongere schrijver meet, hij was in her jaar van oprichting vijfendertig en
hij had al enige faam als schrijver, onder meet door De Voorstadgroeit, waarvoor hij
de Krijnprijs had ontvangen . Daarbij vond hij de groepsvorming van deze jonge
Vlaamse schrijvers ook enigszins kunstmatig . Waarom moesten ze zich verenigen?,
zo wierp hij op in een van zijn krantenartikelen . Om `gezamenlijk aan existentialisme of surrealisme to doen'? Boon zou slechts toe wensen to treden tot een schrijversgroep met als enig doel belangenbehartiging, 'om ons syndicaal to verenigen' .
Joosten laat overtuigend zien dat Boon waarachtig tweeslachtig is : terwijl Boon zijn
goede redenen om niet mee to werken plastisch uiteenzet, treedt hij toe tot de redactie en dan draagt hij in de loop van een paar jaar bij aan bet tijdschrift in de vorm
van belangrijke publicaties, waaronder zijn enige lange gedicht De kleine Eva uitde
Kromme Bijlstraat. De opheffingsbijeenkomst vindt, treffend genoeg, plaats bij
Boon thuis .
Joosten heeft veel archiefonderzoek gedaan en alle mogelijke documenten rond
Boon en Tijd en mens boven water gekregen . Zijn verslag is lezenswaardig, zij her
soms wat uitvoerig, war goed is als her gaat om nieuw maar onnodig als her gaat om
redelijk bekend materiaal, zoals fragmenten uit het tweeluik . Daarbij heeft hij terug
kunnen vallen op vooronderzoek van Jos Muyres, die in dezelfde tijd in Nijmegen
werkte aan zijn proefschrift over Boon en die zijn werk kort voor Joosten afsloot .
Ook allerlei heimelijke publicaties van Boon, waaronder die in De Zweep, zijn op
hun bestaan betrapt door Jos Muyres, die al vanaf 1982 intensief inventariserend
onderzoek verricht naar de tijdschriftbijdragen van Boon in deze periode . Aanvankelijk was zijn nog oningetoomde aspiratie, blijkens Muyres' voorwoord bij zijn
proefschrift, om de relatie to bestuderen 'tussen her ruim 10 .000 bijdragen tellende journalistieke en her meet dan dertig titels omvattende literaire werk van Boon' .
Muyres begon kortom met zijn werk zoals Boontje aan zijn tweeluik, getuige diens

BOON-ONDERZOEK

welbekende, magistrale opmaat daartoe - maar wie niet minder wil dan alles, heeft
een probleem : hij komt oog in oog to staan met de principiele onvoltooibaarheid
van zijn project. Het is precies dit probleem van de 'onafsluitbaarheid' ofwel 'openheid'van zijn project dat Boon heeft getransponeerd naar zijn fameuze concept van
de open roman of wat Paul de Wispelaere noemde : een roman die voortdurend in
statu nascendi verkeert .
Hoe heeft Muyres zijn probleem opgelost?
Hij heeft zijn onderzoek uiteindelijk beperkt tot de studie van ontstaan en groei
van Boons befaamde tweeluik en - en dit zeg ik met de gemengde gevoelens die niet
exclusief het overwegend zeer arbeidsintensieve en secure werk van Muyres betreffen, maar de aard van dergelijk wetenschappelijk onderzoek in het algemeen - hij
heeft zich gedwongen gezien om, binnen de conventies van bet onderzoek naar
tekstontwikkeling, de banden met de tekstinterpretatie door to snijden . Dar wil zeggen : hij heeft uit zijn onderzoek alle vraagstukken en problemen weggesneden die
zich in aanleg, bij her lezen van her tweeluik en bij de aanvang van her onderzoek
ernaar, als urgent en noodzakelijk opdrongen . Temeer daar her in Muyres' onderzoek gaat om een roman-in-wording die voortdurend op zijn eigen wording reflecteert, is er bij de Boon-onderzoeker de hoop dat de bestudering van het ontstaan
van de tekstvorm inzicht zal bieden in de functie en betekenis van die vorm . Teruggesnoeid worden echter alle vraagstellingen met uitlopers in de tekstinterpretatie,
waarvoor de studie van het ontstaan geen ondubbelzinnig belang heeft, zo luidt Muyres' waarschuwing vooraf, en hij sluit wat dit betreft aan bij de overwegende teneur
van het debat rond her belang van tekstedities, ontstaansstudies en poetica-onderzoek . Kort gezegd : er gaapt een kloof tussen deze studies en de tekstinterpretatie .
Muyres' boek begint met een zorgvuldig overzicht (dat om die reden is aan to bevelen aan aspirant-neerlandici) van de discussie rond dit onderwerp zoals die met
name gevoerd is in de zogeheten Utrechtse school van Sotemann .
Laat ik kort nog enkele zaken aangeven die zijn weggesneden in de uiteindelijke
onderzoeksopzet. Van her oorspronkelijke manuscript van De Kapellekensbaan resteren slechts luttele bladzij den . Boon was slordig en vrijgevig en wat hij niet verloor,
gaf hij weg . Door dit mankement zijn de studie van de tekstgenese in de strikte zin,
het vervaardigen van een historisch-kritisch editie en variantenonderzoek uitgesloten . Ook dan is Muyres' werk nog steeds veelomvattend . In zijn reconstructie van
de ontstaansgeschiedenis op basis van de bronnen buiten her werk - ongeveer 1500
krantenartikelen vormen prefiguraties voor de beide romans - laat Muyres de groei
zien van Boons vernieuwende romanconcept en hij maakt duidelijk dat veranderde poeticale denkbeelden een beslissende rol hebben gespeeld bij het totstandkomen ervan . Hij laat bovendien zien dat Boontje in her werk zelf reflecteert op de
groei van het tweeluik binnen dit vastliggende concept . Met andere woorden : de
reflecties buiten de roman dragen wel, maar alle reflecties in de roman zelf dragen
niet meet bij tot de totstandbrenging en groei van Boons romanconcept . Muyres
levert een bijdrage aan de bestudering van de poetica van Boon . Sterker nog, zijn
boek is een ware Fundgrubevoor de studie van Boon in deze periode, en de waarde
van de bestudering daarvan - en met name van zijn poeticale ontwikkeling - voor
de naoorlogse literatuurgeschiedschrijving mag niet onderschat worden . Maar, om
bij mijn uitgangspunt terug to keren, voor wie kijkt naar wat je leert van het tweeluik waar het bier toch om draait, is her lezen van deze dissertatie onvermijdelijk een
deceptie . Diep in ons hart bestaat natuurlijk altijd de hoop dat de studie van de
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tekstontwikkeling de tekstbetekenis zal verduidelijken of er nieuwe toegangen toe
zal verschaffen . Een nieuwe toegang tot de tekststudie biedt Muyres niet . Hij zegt
in zijn slothoofdstuk slechts dat bet een misverstand is om er bij interpretatie van
de diptiek vanuit to gaan dat de geschiedenis van Ondineke de centrale handeling
zou zijn op grond van het extern gegeven dat daarvan een oermanuscript heeft
bestaan dat ouder is dan de rest . Maar tot deze conclusie kwam Paul de Wispelaere
al dertig jaar geleden op basis van tekststudie : zie zijn veelgelezen structuurstudie
van De Kapellekensbaan uit 1966 .
De schrijver en emeritus-hoogleraar De Wispelaere was de eerste directeur van
het LT Boon-documentatiecentrum, gevestigd aan de Universitaire Instelling Antwerpen . Zeer krachtige impulsen tot de Boon-interpretatie stammen van hem . Niet
alleen zijn al oudere bijdragen over het tweeluik, uit 1966 en 1977, zijn nog altijd
zeer lezenswaardig, hetzelfde geldt voor zijn aantekeningen bij Wapenbroedersen bij
Boons historische romans . Aparte vermelding verdient bovendien zijn `Nawoord'
uit 1994 bij Boontjes 1963, waarin hij ontstaan en ontwikkeling schetst van de tweevoudige schrijverspersona Louis Paul Boon/Boontje en een nieuw licht laat schijnen op de ingenieuze vertelpositie in De Kapellekensbaan &Zomer to Ter-Muren en
her latere werk . Zijn belangrijkste bijdragen over Boon zijn gebundeld in Tekst en
context, bet boek dat hem in 1992 werd aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar.
De Wispelaere had een gelukkige hand bij het kiezen van een opvolger als directeur van het Boon-centrum, zijn leerling Kris Humbeeck, samen met wie hij verschillende langlopende Boon-projecten heeft geinitieerd, waaronder de Boon-studies en bet tweejaarlijks tijdschrift voor de Boon-studie, De kantieke schoolmeester.
Beginpunt van al deze reeksen vormt her volumineuze speciaalnummer over
L .PBoon van Restant, Louis Paul Boon, schrijver, dat zij uitbrachten in 1989 en waarover ik al schreef (Ntg, 2/1991) . Dit speciaalnummer markeert de generatiewisseling in het Boon-onderzoek. Humbeeck schiep de ruimte voor een nieuwe generatie en nieuwe inzichten in her Boon-onderzoek met zijn exuberante en amusante
kritiek op de Boon-studie vanaf de jaren zestig, waarin hij de belangrijkste interpretatieve strategieen en misreadings to lijf ging . Het was in vele opzichten een buitensporige bijdrage waarin aandacht voor Boons eigen buitensporigheid en zijn
relatie tot de internationale avantgarde werd bepleit . Humbeeck verzette zich hevig
tegen de op biografische leest geschoeide lezingen van Boons werk en tegen de veelgehoorde veronderstelling dat Boons ontwikkelingsgang eigenlijk een neergang zou
zijn geweest en dat hij na zijn Hoofdwerken uit zijn Hoofdperiode - die daarom zo
intensief wordt onderzocht - slechts marginale werken zou hebben geproduceerd,
zoals zijn groteske werk en de Onkruid-romans, die rustig wat onderbelicht zouden
mogen blijven . Humbeeck was zeer kritisch . Hij deelde links en rechts academische
muilperen uit en een van de frontaal aangevallen, Bert Vanheste, respondeerde met
een polemische en niet ongeestige reactie in Dietsche Warande & Belfort (1 991/4) .
Ging her bier om academische schijnbewegingen? Ik geloof her niet . Nu de rook
op het slagveld weer wat is opgetrokken, moet worden geconstateerd dat andere
poeticale en theoretische inzichten binnen het Boon-onderzoek hebben schoolgemaakt.
In de acht nummers van De kantieke schoolmeester die tot nu toe verschenen is
onmiskenbaar veel aandacht besteed aan de onderbelichte werken uit Boons oeuvre, waaronder de groteske Vaarwel krokodiL Eros en de eenzame man en de Onkruidromans, waaraan inmiddels bovendien her nog lopende proefschriftonderzoek van
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Johan Dierinck gewijd is ; Dierinck maakt een retorische vergelijking van Boons
zedenromans met her latere werk van Claus . Ook aan een aantal andere, langlopende projecten is to zien dat zij zijn ontsproten aan het omineuze Restant-nummer.
Her pleidooi voor grotere aandacht voor Boons verhouding tot de historische avantgardebeweging ligt ten grondslag aan de reeks 'Boon-studies' die door her Booncentrum in eigen beheer wordt uitgegeven . Doelstelling is de volledige uitgave van
alle door Boon gesigneerde literatuur- en kunstkritieken, dus van een niet onaanzienlijk deel van zijn vele kranten- en tijdschriftenartikelen . De eerste twee delen
bevatten de bijdragen aan De roode vaan en Front, her derde deel her kritische werk
uit De Vlaamse Gids. Aangekondigd zijn ook twee banden met alle kritieken uit
Vooruit(alle Boontjes uit Vooruitverschijnen in deal genoemde reeks Boontjes) . Een
afsluitend deel zal alle annotaties, aantekeningen en aanvullingen op de teksten
bevatten, zodat aldus een soort concordantie zal ontstaan van die eerste, zo belangrijke, naoorlogse periode van Boons schrijverschap . Dit project wordt geschraagd
door her lopende proefschriftonderzoek van Ernst Bruinsma, die op basis van deze
uitgaven, die hij zelf mede bezorgt, de werkexterne poetica van de schrijver zal
reconstrueren en interpreteren, niet tegen de achtergrond van Boons particuliere,
biografische wederwaardigheden maar in her licht van de internationale avantgarde, waarover Boon zelf in die naoorlogse jaren zo veel schreef. Er is binnen dit project veel meer aandacht voor de kunstkritieken dan binnen her poetica-onderzoek
gebruikelijk is, omdat de schilders mogelijk meet dan de schrijvers hebben bijgedragen tot de grote veranderingen in Boons opvattingen over literatuur in de periode van her ontstaan van zijn tweeluik .
Inmiddels zijn ook nieuwe edities van De Kapellekensbaan en Zomer to Ter-Muren
verschenen, de eerste twee delen van de reeks zogeheten werkuitgaven die her Booncentrum samen met de Arbeiderspers verzorgt. Wie de verwarring rond de zeer verschillende en soms ronduit slordige edities van Boons meesterwerk kent, zal blij zijn
met deze gecorrigeerde en geediteerde, feestelijke vijfentwintigste druk, die vanaf
nu als de standaardeditie gehanteerd zou moeten worden . De grootste onregelmatigheid in de gedrukte geschiedenis is memorabel : van De Kapellekensbaan verscheen in 1964 een op verzoek van de uitgever aanzienlijk ingekorte, goedkope druk
in de toen pas begonnen Grote ABC-reeks, die jarenlang onbekommerd naast de
andere edities is gebruikt .
De verantwoorde uitgave van Boons ongebundelde en gebundelde werk is met
de werkuitgaven en de Boon-studies ter hand genomen . Over her bezorgen van dew
tekstedities onder auspicien van her L .P. Boon-documentatiecentrum schreef Ernst
Bruinsma nog onlangs in Spiegel der letteren (4/1995) . Hij sprak polemisch van hun
editiepolitiek in plaats van hun editietechniek, een woord waarmee hij wetenschappers wellicht wil opschrikken, maar dat bij nadere beschouwing naar een editiepraktijk verwijst die veel redelijker is dan her woord politiek doet vermoeden . De
edities zijn naar goede gewoonte opnieuw gezet (gescand) naar de eerste druk en
ontdaan van evidente zetfouten . Voor her oplossen van zetfouten wordt gebruik gemaakt van her schaarse bronnenmateriaal dat nog voorhanden is . Elke editie bevat
voorts een uitgebreid nawoord en een verantwoording van de editorale ingrepen .
In de nawoorden bij deze werkuitgaven, de inleidingen bij de Boon-studies en
ook in her hier kort aangehaalde artikel van Bruinsma komt naar voren voor welke
problemen de nog immer niet totaal ontsloten nalatenschap van Boon de bezorgers
stelt . De bedoeling van her Boon-documentatiecentrum is om betrouwbare edities
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van Boons belangrijkste literaire werken to presenteren ; her uitgeven van de Volledige Werken hebben zij als een utopisch project bestempeld . Over de nalatenschap
kan met enig recht worden gezegd dat her een plan, een zee, een chaos is . Veel stukken berusten bij de familie, maar ook vele belangrijke bijdragen zijn verspreid over
verscheidene prive-archieven, onder meer van verschillende kranten die, al naargelang politieke of confessionele signatuur, zich door deze of gene eenvoudiger laten
openen . Over Boons spreekwoordelijke slordigheid werd hier al gerept . Een apart
probleem vormt zijn neiging tot herkauwen . Uit geldnood, uit tijdnood, maar ook
om zuiver literaire redenen was hij voortdurend in de weer oud materiaal to herschikken en opnieuw to gebruiken, vaak zelfs meerdere keren . Omdat die teksten
of tekstfragmenten telkens weer in een andere context staan, achten de editeurs her
van belang ze telkens opnieuw to hernemen . Her is hierom dat in de reeks Boonstudies de kunst- en literatuurkritieken niet strikt chronologisch zijn geordend,
maar chronologisch per periodiek. Door deze ordening blijkt duidelijker binnen
welk institutioneel kader de poeticale uitspraken van Boon werden gedaan en kunnen verschuivingen die zich hebben voorgedaan zichtbaarder worden gemaakt .
Door to kiezen voor publicatie per periodiek, hebben de editeurs ook afgezien van
een variantenapparaat . Her begrip `variant' is in her geval van Boons kritische werk
een problematisch begrip, omdat her een 'oertekst' verondersteld . Er zou in her
Boon-onderzoek volgens Bruinsma to veel studiemateriaal verloren gaan als de kritieken als varianten van een 'oertekst' zouden worden opgevat, en niet als zelfstandige eenheden .
De aantekeningen die bij de uitgaven van her Boon-documentatiecentrum worden opgenomen zijn overwegend poeticaal en literairhistorisch van karakter en niet
zelden worden Boons uitspraken en kunstgrepen in een international perspectief
bezien . Worden deze uitgaven vergeleken met de bundeling van Boons cursiefjes uit
Vooruit in de reeks Boontjes, door uitgeverij Houtekiet ter hand genomen, dan
springt in her oog hoezeer Boons bezorgers alias oude vrienden, onder wie Herwig
Leus en Julien Weverbergh, geneigd zijn om in hun annotaties biografische toelichtingen op to nemen . Dergelijke annotaties bieden nieuw voedsel aan de in her
oudere Boon-onderzoek inderdaad tamelijk sterke neiging om de interpretatieve
bevindingen in her werk to projecteren en omgekeerd, een handelwijze waartegen
Humbeeck zich in zijn polemische artikel uit 1989 sterk verzette . Een zekere scheiding der geesten was onvermijdelijk op termijn het gevolg hiervan . Een deel van de
oude vrienden en kameraden van Boon heeft zich inmiddels, na tijdelijk to hebben
meegewerkt aan onder meet De kantieke schoolmeester, weer teruggetrokken in her
Aalster Louis Paul Boon Genootschap, met nu ook weer zijn eigen Driemaandelijkse
Mededelingen- en informatieblad. Berichten uitBoonland. Ondertussen is een van de
langlopende projecten binnen de kaften van De Kantieke schoolmeester - naast de
bibliografische inventarisatie van alle publicaties over Boons werk - wel degelijk een
biografische . In een zeer lezenswaardige reeks artikelen die - let wel - exclusief biografisch is, doen medewerkers van het Boon-centrum verslag van de gesprekken die
zij voeren met Boons weduwe Jeanneke over haar leven met de schrijver Boon en
passeert jaar na jaar in detail de revue . Deze groots opgezette biografische feuilleton
moet voor her jaar 2000 uitmonden in Boons biografie, onder de titel Gelijk een vis
zwemt, moet ik schrijven.
A.M .A . van den Oever (RUG)

BOON-ONDERZOEK

Aantekeningen
In de reeks werkuitgaven van het werk van Louis Paul Boon verschenen reeds twee
delen ; deel 1 De Kapellekensbaan ofde Iste illegale roman van Boontje verscheen in
1994 ; deel 2 Zomer to Ter-Muren . Het tweede boek over de Kapellekensbaan verscheen
in 1995 . Beide edities zijn bezorgd en van een nawoord voorzien door Kris Humbeeck en Bart Vanegeren . Beiden brachten ook een kleine biografische studie uit
onder de titel Een schilder ontspoord. Louis Paul Boon 1912-1979, die verscheen in
Aalst/Antwerpen in 1993 . Deze uitgave, evenals de Boon-studies, Paul de Wispelaere's Teksten context (1992) en her halfjaarlijks tijdschrift voor de Boonstudie De kantieke schoolmeester, zijn uitsluitend verkrijgbaar via her LT Boon-documentatiecentrum van de Universitaire Instelling Antwerpen (daarom hier her adres : Dept .
Germaanse taal- en letterkunde, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk/Belgie (e mail :
Boon&uia.ua .ac.be / tel . : 00 32 3 820 27 81) . Van De kantieke schoolmeesterverschenen reeds acht nummers (let wel : deel 4 wordt gevormd door Een schilder ontspoord en deel 5 door her derde deel van de Boon-studies) . In de reeks Boon-studies
verschenen reeds vier delen ; (1) her eerste nummer wordt gevormd door her Boonnummer van Restant, Louis Paul Boon, schrijver, onder redactie van Kris Humbeeck
en Paul de Wispelaere, Antwerpen 1989 . (2) Louis Paul Boon, Het literatuur- en
kunstkritische werk I. De Roode Vaan . Bezorgd door D . de Geest, E. Bruinsma,
K. Humbeeck, en L . Missinne . 'Boon-studies 2', Antwerpen 1994 . (3) Louis Paul
Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk II. Front. Bezorgd door E . Bruinsma en
K . Humbeeck, 'Boon-studies 3', Antwerpen 1994 . (4) Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk III. De Vlaamse gids. Bezorgd door E . Bruinsma,
'Boon-studies 4', Antwerpen 1994 .
In de reeks Boontjes, waarin al Boontjes cursiefjes uit Vooruitworden gebundeld,
verschenen reeds 4 delen ; Louis Paul Boon Boontjes 1959-60, Boontjes 1961, Boontjes 1962 en Boontjes 1963; alle delen zijn uitgegeven dooor Houtekiet ; her laatste
deel, bezorgd door Julien Weverbergh en Herwig Leus en met een nawoord van Paul
de Wispelaere, verscheen to Antwerpen/Baarn in 1994 .
De tijdingen van her Boon-genootschap, Berichten uit Boonland. Driemaandelijks mededelingen- en informatieblad van het Louis Paul Boon Genootschap, worden
nu voor her tweede jaar uitgegeven door het Boon Genootschap en ze worden toegezonden aan de leden (in Nederland to verkrijgen bij G .J . van Bork, Kortenhoefseddijk 151, 1241 LZ Kortenhoef) .
Tenslotte de handelsedities van beide besproken proefschriften : Feit en tussenkomst van Jos Joosten verscheen bij Uitgeverij Vantilt in Nijmegen in 1996; De
Kapellekensbaan groeit van Jos Muyres verscheen bij Uitgeverij Plantage in Leiden
in 1995 .
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Gesine Gogner, Frauen and Literatur
in den Niederlanden : Feminismus,
Literaturbetrieb, Literaturwissenschaft
and literarische Produktion von Frauen
vom Ende der sechziger bis zur Mitte
der achtziger Jahre . Frankfurt/M . u.a . :
Peter Lang 1994, DM 64,-

schappelijke realiteit en de literaire produktie van vrouwen veronderstelt . Deze
benadering gaat gepaard met een feministische literatuurbeschouwing die
"[ . . .] Frauen auf der Grundlage spezifischer Lebenserfahrungen eine spezifische, relativ eigenstandige Literatur zuschreibt." (149)

De feministische literatuurwetenschap
in Nederland kent inmiddels enige be- Gof3ner begint met een uiteenzetting
langrijke studies : tot de inspirerende over de relevantie van de sekse voor de
mijlpalen kunnen zonder twijfel literatuur door de begrippen `sex' en
Maaike Meijer, De Lust tot Lezen `gender' toe to lichten . Ze bekent zich
(1988) en Erica van Boven, Een hoofd- in het eerste hoofdstuk (Probleme der
stuk apart (1992) worden gerekend. Geschlechtszugehorigkeit and ihre ReTerwijl de laatstgenoemde receptiehis- levanz fir die Literatur) dan ook tot een
torisch onderzoek naar de 'vrouwenro- sociaal-historisch gedetermineerd sekmans' tussen 1898 en 1930 verricht, se-begrip . De vraag naar de oorzaken
legt Meijer zich met behulp van de po- van het ontstaan van de sociale sekse
lysyteem-theorie van Even-Zohar toe gaat volgens haar gepaard met de vraag
op de poezie van dichteressen uit de ja- naar de oorzaken van de onderdrukking
ren vijftig.
van de vrouw: "Fest steht, daf, histoOok de Neerlandistiek in Duitsland risch gesehen, ein grundlegender Zuheeft inmiddels de Nederlandse 'vrou- sammenhang zwischen der Weiterentwenliteratuur' ontdekt . Een eerste re- wicklung der Produktivkrafte, der dasultaat ervan is de dissertatie van Gesine mit verbundenen Arbeitsteilung and
Gogner, Frauen and Literatur in den der Unterdriickung der Frau besteht
Niederlanden : Feminismus, Literatur- [. ..] ." (15) Uit deze marxistisch getinte
betrieb, Literaturwissenschaft and litera- beoordeling vloeit ook de opvatting
rische Produktion von Frauen vom Ende voort dat de literatuur - hier : de femider sechziger bis zur Mitte der achtziger nistische literatuur - een bepaalde
Jahre (1994) . De titel doet reeds ver- maatschappelijke functie vervult : dat ze
moeden dat het om een literatuursocio- namelijk - referend aan de doeleinden
logische studie gaat. GoI3ner is het van de tweede feministische beweging erom to doen "[ . . .] die Auswirkungen naar traditionele rolpatronen en hun
der zweiten feministischen Bewegung socioculturele oorzaken vraagt . Door
auf die Literaturwissenschaft, den de voorkeur to geven aan het begrip `feLiteraturbetrieb and die literarischen ministische literatuur' (respectievelijk :
Texte von Frauen" to analyseren (9) . Zij "feministisch intendierte Literatur")
hanteert een sociologische aanpak om- i.p .v. 'vrouwenliteratuur' wil Golner
dat zij een verbinding tussen de maat- duidelijk maken dat her in deze littera-
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in eerste instantie om "die
Sache der Frauen" gaat, maar dat dit
niet principieel aan een vrouwelijk auteurschap gebonden hoeft to zijn . Dit
strookt volkomen met de opvatting in
de recente discussie over de (zelf-)discriminerende implicaties die her begrip
`vrouwenliteratuur' bergt (zie o.a. E . v.
Boven, 1992, en Ten discussie over de
wankele positie van de literatuur van
vrouwen en de vermaledijde vrouwelijke stem', in : Lust & Gratie lle jg.
(1994), nr. 41, 7-57) . En tegelijkertijd
is deze - principiele - opvatting niet in
strijd met Gof3ners praktijk, alleen
maar vrouwelijke auteurs to bespreken,
want het ligt voor de hand dat zij zich
her eerst (en her meest) over "die Sache
der Frauen" ontfermen - vooral war de
hier behandelde periode betreft . Haar
stelling dat her "[ . . .] Prozef3 der
Humanisierung des Miteinanders von
Frau and Mann zu fordern, [ . . .] eine
wesentliche Aufgabe der feministisch
intendierten Literatur [ist]" (19), behoeft echter enige verheldering . Bovendien doet ze er ook niet goed aan om
reeds op blz . 20 een esthetisch oordeel
uit to spreken door m.b .t . de vormgeving van feministische literatuur over
een "Zwischenform" to spreken . Zij refereert hier aan de aloude polarisering
tussen engagement (realistische schrijfpatronen) enerzijds en literatuur ("vollstandige Literarisierung") anderzijds,
waar een duidelijk waardeoordeel aan
verbonden is . Ondanks haar bekentenis
tot her 'gender'-begrip schrikt zij trouwens niet terug voor formuleringen als
"wesenseigene Gestaltungsmoglichkeit"
en "eigene Asthetik", waardoor de biologistische grondslagen van de discussie
rond de `vrouwelijke esthetiek' door een
achterdeurtje weer binnensluipen .
In her tweede hoofdstuk (Der Weg
zur Bewu&heit . Die Position der Frau
in den Niederlanden seit Mitte des
neunzehnten Jahrhunderts) levert Gof3ture engagee

ner naast een historische schets van de
twee feministische bewegingen een uiteenzetting over de theoretische concepten `feminisme', `het persoonlijke is politiek', 'autonomie' en 'seksualiteit'
('zusterschap' ontbreekt in deze reeks) .
Deze concepten beschrijft zij als naast
elkaar bestaande i .p .v. - war mij logischer lijkt - onderdelen van her hoofdconcept 'feminisme' . Gof3ner noemt in
dit verband weliswaar de belangrijkste
feministische groeperingen in Nederland, maar blijft in haar toelichting van
de concepten erg algemeen . Hier had
een sterkere Nederlandse component in
aangebracht kunnen worden door de
discussie in Nederland en hun woordvoerdsters - zoals Joke Smit en Anja
Meulenbelt - (van wie ik vermoed dat
Gogner hen met "die Feministinnen"
bedoelt) kort toe to lichten . Ik noem
maar her beroemde eerste feminismenummer van Te Elfder Ure, waarin her
thema `het persoonlijke is politiek' veel
plaats innam. Vooral gezien de conceptie van Gof3ners boek (in her Duits in
Duitsland verschenen) lijkt mij her beklemtonen van zo'n Nederlandse component wenselijk.
Her zich veranderende literatuurlandschap in Nederland wordt door
Gof3ner in hoofdstuk drie (Der Einflug
der zweiten feministischen Bewegung
auf den Literaturbetrieb) in kaart gebracht . Toch mis ik hier een kritische
blik. Er is natuurlijk heel war gebeurd
op dat gebied, maar ik vraag me af, of
men echt van 'invloed' kan spreken . Als
Gof3ner namelijk beschrijft dat teksten
van vrouwen inmiddels ook veld winnen bij gevestigde uitgeverijen, laat ze
zich alleen tot een voorzichtig vermoeden verleiden, dat dit aan her commerciele succes van deze teksten zou kunnen liggen . Volgens mij zou hier de
juiste plaats geweest zijn om een opmerking over de strategie van dergelijke
instituties (dat geldt eveneens voor de
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Wat is literatuur, 1984 ; M . Meijer, De
literatuurgeschiedschrijving) to maken,
zich voor her discours van de `vrouwen- lust tot lezen, 1988) . In dit hoofdstuk
literatuur' schijnbaar open to stellen en zoomt ze helemaal in op de Nedertegelijkertijd de teksten to marginalise- landse literatuurwetenschap, terwijl de
ren door ze in een `vrouwenhoek' to internationale context praktisch buiten
stoppen. Want vanuit huidig perspec- beschouwing blijft. Ze neemt genoegen
tief lijkt bet mij juist interessant de met de inleidende opmerking dat deze
vraag to achterhalen, waarom ondanks teksten in nauw verband staan met de
haar contemporaine succes de feminis- 'internationale feministische literatuurtische literatuur nauwelijks in de canon wetenschap' (met V. Woolf, S. de
is opgenomen.
Beauvoir en K. Millett als voorbeeld) en
In her vierde hoofdstuk (Die Stim- dat ook de invloed van o.a. de ecriture
men der "anderen" in der niederlan- feminine zichtbaar wordt (vgl . blz. 50
dischen Literaturwissenschaft) geeft en 78) . GoIlner vat de boven opgesomGoflner Nederlandse literatuurtheoreti- de teksten samen zonder enige theoretische teksten uit de periode tussen 1971 sche problematisering, d.w.z . zonder ze
en 1988 weer. Ze maakt hierbij geen in her kader van bet gelijkheid-verschilverschil tussen literatuurkritische en - debat to plaatsen . Dit debat is immers
theoretische aanzetten en deelt deze in kenmerkend voor de internationale fedrie fases in : in de eerste fase (begin tot ministische theorievorming in de beeind jaren '70) staat de analyse van bet treffende periode. De samenvatting van
vrouwbeeld en seksisme in de litera- deze teksten is tegelijkertijd ook de
tuurkritiek centraal (Andreas Burnier, schets van G6 ners eigen analyse-inHet beeld van de vrouw in de litteratuur, strument, waarmee ze de feministische
1971/1974 ; Truus Pinkster, Van bevesti- literatuur benadert: "Die litertursoziogen naar bewustmaken, 1975 ; Hanneke logische Annaherungsweise, nach der
van Buuren, Aarzelend denken over een eine Verbindung zwischen der gesellfeministische literatuurtheorie, 1975 ; schaftlichen Realitat and den literariDoeschka Meijsing, De zusjes van schen Werken [...] zu ziehen ist, ist
Shakespeare, 1977 ; Hannemieke Stam- ebenso wie die im Vordergrund stehenperius, Vrouwen en literatuur, 1980). de Analyse der dargestellten FrauenDe tweede fase (begint halverwege de figuren Ausgangspunkt vieler feministijaren zeventig) is volgens haar geken- scher Literaturwissenschaftlerinnen der
merkt door een (her)ontdekking van Niederlande gewesen [ .. .] ." (91) In her
door vrouwen geschreven literatuur verlengde daarvan onderzoekt zij "[ . . .]
(Annie Romein-Verschoor, Vrouwen- neben den Frauenbildern, Mannerspiegel, 1935 ; Hella S . Haasse, Het beeld bilder, Form and Sprache." (91) Her
in de spiegeL 1979 ; Hanneke van blijft echter voorlopig in bet donker hoe
Buuren, Vergeten vrouwen, 1980). De Go9ner de relatie tussen de maatschapderde fase beschrijft zij als een periode, pelijke realiteit en de literaire teksten
waarin de 'algemene' literatuurweten- definieert.
schap op de proef gesteld wordt en in
Bij her onderzoek naar de vrouwhet verlengde daarvan (begin jaren '80) beelden in een 17tal teksten neemt zij
haar bruikbaarheid voor een feministi- dus het perspectief van de literaturkrische aanpak wordt onderzocht (M . Bal, tiek/-theorie uit de jaren '70/'80 over .
Methoden in de literatuurwetenschap,
In hoofdstuk vijf (Die Stimmen der
1981 ; M . Brugmann, Shakespeares zus- "anderen" in der niederlandisch(sprater zwijgt niet /anger, 1982 ; L. Brouwer, chig)en Gegenwartsliteratur) is her
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Gogner erom to doen "[ . . .] die feministisch intendierte Literatur von Frauen
in ihren wesentlichen Stromungen in
der Epik zu erfassen and durch einen
chronologischen Querschnitt Traditionsbezuge weiblicher Autoren nachzweisen ." (91) Volgens welke criteria zij
haar tekstcorpus samenstelt, wordt echter nergens vermeld . Globaal beschrijft
G69ner her Nederlandse proza van de
jaren '60 t/m '80 als polair: tussen realistische schrijfpatronen en niet-mimetische teksten, waarbij schrijvende
vrouwen daar zowel aan participeerden
als ook hun 'eigen' inbreng zouden leveren (vgl . voetnoot 2, blz . 172) . Die `eigen' inbreng ziet Gof3ner meer bepaald
door her kiezen van personages en thematiek dan door her zoeken naar "[ . . .]
dem Wesen der Frau eigenen Gestaltungsmoglichkeiten and einer entsprechenden Sprache [ . . .] ." (94) War betreft
de uitbeelding van de vrouwbeelden
toont zij een ontwikkeling aan die reikt
van `de vrouw als slachtoffer' (als individueel geval) tot her ontwerpen van alternative vrouwbeelden, waarbij een
verbinding tussen de individuele en de
maatschappelijke realiteit wordt gelegd .
Deze ontwikkelingsschets is een variatie
op her fasen-model dat Hanneke van
Buuren reeds in 1986 heeft ontworpen .
(Van Buuren wordt in dit verband weliswaar geciteerd maar haar fasen-model
niet expliciet genoemd .) Gof ner constateert dat schrijfsters formeel weinig
geexperimenteerd hebben ; dit gaat volgens haar gepaard met de mate van distantie van de schrijfster tot haar tekst
die in de bekentenisliteratuur of bewustwordingsliteratuur vrij gering zou
zijn . Volgens haar "fungieren die Zentralfiguren oft als kaum kaschiertes
Sprachrohr far assoziative Gedankenund Empfindungsablaufe der Autorin ."
(128) Naast verteltechnische distantie
is de mate waarin bet individuele een
maatschappelijke dimensie krijgt, een

criterium van ontwikkeling van feministische literatuur . Terwijl echter in de
jaren zeventig vrouwenfiguren een
plaatsvervangende functie voor `de'
vrouw innamen, constateert G69ner
vanaf rond 1985 een "Ubergang vom
Schreiben uber "die Frau" zum
Schreiben als Frau ." (113) Afgezien van
de problematische formulering : `schrijven als vrouw', doelt G69ner hier op
een verschuiving van op 'herkenning'
gericht schrijven naar de uitbeelding
van individuele, gedifferentieerde personages (113f) . Dit laatse zou dan weer
met meer distantie en fictionalisering
gepaard gaan .
Aan de uiteinden van dit spectrum
van teksten bevinden zich de romans
van Anja Meulenbelt, De schaamte voorbij en Monika van Paemel, De vermaled4de vaders, die door G69ner op een
strikt hermeneutische manier exemplarisch besproken worden . De schaamte
voorbij wordt door haar bij her genre
van de feministische autobiografie gerekend, waarbij zij Been verschil maakt
tussen auteur, ik-vertelster en ik-figuur.
Daaruit vloeien kortsluitingen tussen
binnentekstuele uitspraken en Meulenbelts (buitentekstuele) standpunt/intentie voort . Dit is des to problematischer omdat GofLners genre-aanduiding nogal wisselt . Zelfs `roman'
ontschiet haar een keer (vgl . blz. 125) .
Volgens mij raakt Gogner daardoor onnodig in tegenstrijdigheden verstrikt,
omdat ze enerzijds de maatschappelijke
relevantie van het op herkenning en
bewustmaking gerichte realistische
schrijfpatroon duidelijk wil maken en
dit tegelijkertijd met een esthetische
minwaarde associeert (vgl . blz . 115 en
127) . Anderzijds wil ze De schaamte
voorbij niet tot politiek pamflet degraderen, want "die unterstellte Nahe zur
Realitat besitzt auch einen fiktionalen
Charakter, da die als schmerzlich empfundenen Erlebnisse dutch die Erin-
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nerung neutralisiert werden [ .. .] . Die
Fiktionalisierung hingegen schafft eine
bewu&e Distanz [ .. .] ." (128/129)
Fictionalisering en distantie zijn bij
Gof3ner nauw met elkaar verbonden en
fungeren als graadmeter voor literatuur.
Maar als zij - op basis van haar autobiografie-opvatting - bij voorbaat veronderstelt, dat de protagoniste de
spreekbuis van de schrijfster is (vgl . blz .
128), dan manoeuvreert ze zich zelf in
de positie, De schaamte voorbij to moeten verdedigen als "[ . ..] Versuch [cursief
U.L .], die Konzeption der zweiten feministischen Bewegung "Het persoonlijke is politiek [. . .] in einen literarischen Text umzusetzen" (127) . En als
G69ner iets verderop (145) schrijft :
"Im Gegensatz zu Anja Meulenbelts
Text De schaamte voorbij [ . . .] lebt der
Roman Monika van Paemels im
Spannungsverhaltnis von Autobiographic and Fiktion", dan doet ze daarmee
een indirecte uitspraak over het succes
van Meulenbelts 'poging' een literaire
tekst to schrijven.
De mate van fictionalisering is dan
ook de reden waarom De vermaledijde
vaders volgens G69ner "als ausgereiftestes Werk der neuen von Frauen geschriebenen Literatur bis Mitte der
achtziger Jahre bezeichnet werden
kann ." (13) Dit apodiktische waardeoordeel (refererend aan de mate van
fictionalisering!) weerhoudt Gogner er
echter niet van, haar these door een uitspraak in de roman, en wel in het motto, to steunen, dat zij direct aan Van
Paemel zelf toeschrijft : "Dit boek is een
meesterwerk [ ...]" (De vermaledijde vaders) . Ook van G69ner zou ik een beetje
meer
'distantie'
verwachten.
Hetzelfde geldt voor haar telkens weer
gehanteerde methode, tekstanalytische
uitspraken d.m.v. (vaak interview-) uitingen van de schrijfsters zelf to onderbouwen (vgl . bijvoorbeeld b1z. 141) .
Graag had ik gezien dat ze meer de tek-

sten zelf had laten spreken, - naar aanleiding van haar cirkelredenering : "Den
kreativen Umgang der Autorin mit verschiedenen Schreibmethoden belegen
ihre Texte." (141)
'Distantie' ontbreekt in deze studie
ook war de theoretische reflectie betreft . G69ner neemt nauwelijks een
metastandpunt in . In plaats van bepaalde concepten to problematiseren,
neemt zij een descriptief-pejoratieve
houding in. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de autobiografie-definitie die zij naar
aanleiding van een Worterbuch der
Literaturwissenschaft (Hg. Claus Trager,
Leipzig, 1986) hanteert. Op grond
daarvan houdt zij de tegenstelling tussen authenticiteit en fictionalisering
(„anspruchslose Schilderung" vs . „dichterische Gestaltung") in stand, terwijl
deze scheidslijn in de theorievorming al
lang op losse schroeven is gezet (b .v.
door Ph. Lejeune).
Ook al staat 'maatschappelijke relevantie' tegenwoordig bepaald niet meer
hoog aangeschreven in bet letterenonderzoek, toch lijkt mij een sociologische
aanpak voor de hier besproken literatuur vruchtbaar, - zelfs ondanks her gebruikelijke argument van her realistische engagement, dat steeds weer als
dooddoener tegen de zogenaamde
`vrouwenliteratuur' wordt ingebracht .
Niet alleen ondanks, juist vanwege dit
argument lijkt mij het onderzoek naar
de relatie tussen de 'maatschappelijke
realiteit' in de jaren zeventig en de in
die tijd door vrouwen geschreven feministische literatuur een uitdaging.
Gesine G69ner heeft deze uitdaging
aangedurfd, maar is aan de valstrikken
van haar eigen methode niet ontkomen. Ondanks haar sympathie voor
Meulenbelts "Zeitdokument" wint De
vermaledijde vaders her van De schaamte
voorbij in de strijd om literaire onderscheiding. Maar zolang realistische
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schrijfpatronen bij voorbaat met "unvollstandige Literarisierung" (148) gestigmatiseerd worden, zullen er altijd
weer realistische "Zeitdokumente" en
esthetische "Hohepunkte" uit een dergelijk onderzoek voortkomen . Door
een polarisering van realistisch-geengageerd enerzijds en literair-esthetisch anderzijds reproduceert Goflner traditionele waardeoordelen, waarmee de feministische literatuur niet gebaat is . Maar
desondanks heeft Gollners historisch
overzicht een basis gelegd voor verder
onderzoek. Vooral in de Neerlandistiek
extra muros heeft ze met haar dissertatie in een leemte voorzien die echter
nog lang niet 'dicht' is .

wikkelingen in literatuuronderzoek en
literatuuronderwijs, staat her centraal in
De Vriends onderzoek .
Her boek sloeg aan : al snel was her zo
bekend, schrijft De Vriend, dat men her
metonymisch `Drop' of 'paarse Drop'
noemde . Die aanduiding interpreteert
hij als indicatie van de 'institutionele
waarde' van her boek (p . 153) . Overigens zijn hem geen andere gegevens
bekend over her spreidingsgebied van
her boek, dan dat in 1974 een vierde
oplage nodig was van Indringend lezen 2
(proza) . Drops faam leidt hij helaas
alleen of uit een niet gekwantificeerde
indruk van citaten `in geschriften over
literatuuronderwijs' (p . 1) .
De Vriends betoog (dat mede door de
Ute Langner frequente herhalingen een pleidooi is to
noemen) begint met een schets van de
invoering en institutionalisering van de
Gerard de Vriend, Literatuuronderwijs structuuranalyse in her literatuuronderals voldongen felt; legitimeringen voor het zoek. Methodologische bezwaren konleren lezen van literatuur op school. den de invoering niet verhinderden (De
Amsterdam 1996 . Amsterdamse Histo- Vriend bespreekt deze bezwaren ook aan
rische Reeks 30 . Diss . UvA ISBN 90- de hand van Drop in hoofdstuk 6) . Een
73941-12-1
potentiele vernieuwing, de receptieesthetica, met meer aandacht voor de op
In 1970, in een periode van didactische school zo belangrijke lezer, werd in de
onvrede, verscheen Indringend lezen, structuuranalyse gesmoord.
een schoolboek voor literatuuronderIsers theorie bijvoorbeeld, die als
wijs geschreven door de ergocentrische exemplarisch voor de receptie-esthetica
literatuurwetenschapper W Drop. In wordt behandeld, 'wekt [ . . .] de indruk
die tijd keerden kritische leraren en dat er een ander onderzoeksprogramma
onderwijsvernieuwers zich tegen her ter tafel komt, een blauwdruk voor her
vigerende literatuuronderwijs, dat cul- bestuderen van de (feitelijke) "werking"
tuuroverdracht beoogde to zijn, maar van literatuur. De werkingstheorie van
voornamelijk biografische en literair- Iser lijkt bestemd voor her bestuderen
historische informatie gaf, en dat niet van actualiseringen (en interpretaties)
aanzette tot lezen . Men zag meer in ana- van literaire teksten door lezers' (p . 54 ;
lyse en beoordeling van hele teksten ; mijn cursivering, FS) . Daar is niets van
daarmee zou de beleving van literatuur terecht gekomen door 'hermeneutische
centraal komen to staan. De toen tot assimilatie' (p. 63) of `de neutraliserende
bloei gekomen academische close read- adaptatie van Isers inzichten' (p . 74) : de
ing paste goed bij deze onderwijswens . gevestigde tekstgerichte onderzoekers
Indringend lezen was een vertaling van hadden de macht alleen over to nemen
her literatuuronderzoek naar her litera- war in hun eigen kraam paste .
tuuronderwijs . En dat snijpunt van ontAnderzijds geeft De Vriend echter
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aan dat Isers werk niet geheel sluitend is
en dat Iser zelf deze tekstgerichte interpretatierichting van zijn werk bevorderd
heeft (o.a. p. 75), zozeer dat `De aandacht voor de lezer [ . . .] in deze werkingsesthetica een al even loos gebaar
[is] als in de structuuranalyse van Blok'
(p . 55) . In onderzoek, gebaseerd op Isers
theorie, diende de lezer slechts 'als alibi
om dat [tekstgerichte] type onderzoek
opnieuw to legitimeren . Vragen over
literair lezen, over her leren lezen van
literatuur, over her bereiken van literaire
competentie, komen niet aan de orde'
(p . 76) .
Vervolgens schetst De Vriend Drops
positie in her onderwijs . Daartoe acht
hij her niet voldoende een beeld to geven
van de middelbaar-onderwijsdoelen
anno 1970 en later ; hij gaat ook in op
'her gedachtengoed dat de voedingsbodem vormt voor die doelstellingen'
(p . 78) en komt zo terecht in 1796 . Deze
twee hoofdstukken boeiden mij niet in
hoge mate, war vooral aan mij geweten
kan worden, maar ook aan de, door een
enorme hoeveelheid rapporten, commissies en standpunten gekenmerkte
onderwijshistorische materie, en evenzeer aan de uitweidende presentatiewijze en de repeterende stijl van De Vriend
(een op dit terrein niet bekende lezer
mist node een register, alsmede expliciete intern verwijzingen) .
Uit die geschiedenis distilleert De
Vriend de continuIteit in de argumentaties die her bestaan van literatuuronderwijs wettigen, namelijk de steeds vooronderstelde humaniserende werking
van literatuur. 'Juist die consensus over
her literatuuronderwijs vergemakkelijkte her binnenhalen van verworvenheden
van de academische literatuurstudie in
de literatuurles' (p . 152) . Ook bij de toenemende professionalisering van het
onderwijs bemoeide de vakdidacticus
zich vooral met her `hoe' van literatuuronderwijs, nauwelijks met het `waarom' .

De Vriend demonstreert aansluitend
hoe in Indringend lezen 'achterliggende
gedachten over literatuur en literatuurbenadering worden benut voor her literatuuronderwijs . Het institutionele
kader voor literatuurstudie aan de universiteit en in het voortgezet onderwijs
creeerde de mogelijkheid voor zulke
schoolboeken . Ik meen aan de opzet en
inrichting van die boeken de institutionele werking to kunnen aflezen' (p . 12) .
Een interessante visie lijkt me de volgende : Juist doordat de methodologische kritiek zo weinig vat heeft gekregen
op de status van de tekstgerichte interpretatie, is de fundamentele discussie
over de relaties tussen interpretator,
object en doelstelling(en) van interpretatie niet van de grond gekomen .
Daardoor ontbrak in de methodologische overwegingen elke gedachte aan her
(eventueel: specifieke) lezerspubliek.
Voor her literatuuronderwijs zijn dat
bijvoorbeeld : tamelijk ongeoefende
lezers' (p . 161) . Bovendien blijkt uit een
kleine deconstructie van enkele instructies in Drop dat leerlingen meer wordt
opgelegd dan aangeleerd, afgaande op
woorden als `o.i .', 'inderdaad', `natuurlijk' en 'her spreekt wel vanzelf' .
Doordat in Drop, en daarvoor al in de
academische tekstgerichte interpretatie,
de overstap van het bespreken der afzonderlijke structuuraspecten naar `de idee'
van de tekst niet gesystematiseerd en
gedidactiseeerd is, blijft de beoogde vernieuwing van bet literatuuronderwijs in
de richting van 'sociale rationaliteit' steken in goede bedoelingen . 'Niet zo zeer
de persoonlijke, als waardevol erkende,
ervaring met verhalen of poezie krijgt
een centrale rol, maar de verkondigde
ideologie over literatuur' (p . 169) .
De herziene versie van Drop opmerkelijk genoeg Inlevend lezen getiteld (1983) - schenkt veel meer aandacht aan de leerling-lezer (minder
theorie, betere samenhang, meer aan-
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dacht voor de rol van de lezer en de
lezerservaringen met verhalen), maar
overtuigd van de verbetering is De
Vriend niet - ik op mijn beurt ben niet
geheel overtuigd door zijn argumentatie, die hij, na een bladzijden lange
bespreking van de verbeteringen, formuleert in een alinea van twaalf regels,
die beginnend met `Men kan zich evenwel afvragen of via `Zo blijft de indruk
achter dat' eindigt met 'Er is derhalve
voldoende twijfel mogelijk' (p . 181) .
De vraag naar de pedagogische waarde van tekstgerichte interpretatie wordt
nauwelijks gesteld, `vermoedelijk omdat
de benaderingswijze systematisch oogt
en bovendien gebaseerd lijkt op wijd
verbreide denkbeelden over het belang
van esthetische ervaring en de humaniserende werking van literatuur' (p. 186) .
Literatuuronderwijs is daardoor vooral
een didactisch probleem . De Vriend
bespreekt kort alternatieve literatuurbenaderingen (van onder anderen
Rosenblatt, Scholes, Appleyard, Lentricchia) die wel aansluiten bij de uitgangssituatie van de leerling, beret passen in een programma van literaire
ontwikkeling, en niet louter tekstgericht, esthetisch gepreoccupeerd zijn,
maar ingezet kunnen worden bij de literaire socialisatie in ruimere zin, die weer
past in een modern onderwijsdoel als
individuele ontplooiing . Deze alternatieven worden overigens veel minder
uitvoerig en volledig besproken dan het
ene, als exemplarisch gepresenteerde
boek van Drop.
De introductie van de tekstgerichte
interpretatie ziet De Vriend als een
schoolvoorbeeld van alles wat er mis kan
gaan in her literatuuronderwijs, wanneer men de institutionele factoren verwaarloost, de eigen doelstellingen uit
het oog verliest en vergeet dat her om de
socialisatie van leerlingen gaat. Litera-

tuuronderwijs en literatuuronderzoek
zouden hieruit een les moeten leren .
Fabian R.W. Stolk
Evert M . Wiskerke, De waardering voor
de zeventiende-eeuwse literatuur tussen
1780 en 1830. Verloren, Hilversum
1995 . Dissertatie UvA. ISBN 90-6550514-8 . Prijs f 69,00 .
Veel van de concepten waarmee wij
tegenwoordig her zeventiende-eeuwse
verleden beoordelen, zijn gevormd in de
negentiende eeuw. Vooral de eerste
decennia daarvan, nadat de napoleontische bezetting van Europa overal nationale sentimenten opriep, zijn in dit
opzicht bepalend geweest . Toen raakte
de opvatting dat de Nederlandse beschaving in de Gouden Eeuw haar hoogtepunt had bereikt, algemeen gangbaar en
dientengevolge werd ook de zeventiende-eeuwse literatuur als gecanoniseerde
manifestatie van die bloeitijd in het
nationale bewustzijn verankerd .
De wijze waarop deze verknoping
van historische kennis, eigentijds bewustzijn, literaire waardeoordelen en
nationale gevoeligheden precies tot
stand kwam, onttrekt zich aan de directe observatie . Toch is inzicht hier mogelijk. In de mentaliteits- en begripsgeschiedenis weet men op dit punt
tegenwoordig gedetailleerd deelonderzoek to combineren met generaliserende
hypothesevorming en daardoor zal
geleidelijk aan de sluier kunnen worden
opgelicht die thans deze beslissende
periode in de wording van de Nederlandse identiteit nog met haar plooien
bedekt.
De Arnsterdamse dissertatie van
Evert Wiskerke, vervaardigd onder
begeleiding van prof. dr. M . Spies en
prof. dr. W van den Berg, is een voorbeeld van een gedegen onderzoek op een
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deelterrein van de Nederlandse ideeengeschiedenis . Veel van de stof is nieuw.
Hoezeer we ook gewend zijn aan begrippen als Gouden Eeuw en bloeitijd van
de letteren, her was nog nooit analytisch
onderzocht hoe er in die cruciale jaren
tussen 1780 en 1830 over de waarde van
de moedertalige letteren in her land en
de tijd van Rembrandt was getheoretiseerd . Wiskerke traceert de deelnemers
aan dit nationale debar en gaat ook uitvoerig in op de voorgeschiedenis van
verschillende standpunten . Hij begint
bij Nil Volentibus Arduum in 1669, om
via de Poetenoorlog van 1711-1716, de
opvattingen van Van Effen en de
'Bydragers' van rond 1760 terecht to
komen bij de grote disputen die rond
1780 losbarsten.
Een voornaam onderdeel van de discussies over literatuur in de loop van de
achttiende eeuw is her 'vooruitgangsdenken' . De ars, de leerbare kunstvaardigheid, zou zich in de loop der eeuwen
steeds verder vervolmaken. Degenen die
dat menen, wagen her om zelfs Vondel
to bekritiseren op taal- en stijlfouten .
Tegen her einde van her Verlichtingstijdperk klinken er daarentegen steeds
sterkere stemmen ten gunste van de
natures, de aangeboren verbeeldingskracht van her dichterlijk genie, ook al is
men her onderling oneens over de poeticale definitie daarvan, zoals blijkt uit
de discussie tussen Hieronymus van
Alphen en Jeronimo de Bosch .
De herwaardering van her geTnspireerde dichterschap was overigens op
zichzelf niet toereikend om de zeventiende-eeuwse dichters op de waarderingsladder to doen stijgen . Dar dat toch
gebeurde, kwam door externe omstandigheden . In de laatste jaren van de
Republiek koesterden haar inwoners,
patriotten en prinsgezinden, een acuut
besef van politieke en economische achteruitgang, zelfs van verval. Her verval
werd alom geweten aan een gebrek aan

nationale deugden als matigheid en
trouw, eerder dan aan internationale
economische en politieke determinanten . Ook voor her herstel werd daarom
allereerst gedacht aan een nationaal
moreel reveil, en juist op dat gebied
beschouwde men de zeventiende-eeuwse letterkunde als een pakhuis vol morele exempla .
Jeronimo de Vries voegt hier na 1804
in zijn Proeve eener geschiedenis der
Nederduitsche dichtkunde een cultuurhistorische redenering aan toe . Hij geeft
een verklaring van de bloei der letteren
vanuit een historische context : in de eerste helft van de zeventiende eeuw maakte de Nederlandse natie een overgangsfase door van onbeschaafdheid naar
beschaving, en joist zulke perioden zouden her meest gunstig zijn voor de beoefening van poezie . Dichterlijke talenten
konden zich vrijelijk uiten en waren nog
niet geremd door een overmaat aan
regels . Bij het voortschrijden van de
beschaving namelijk zou de culturele
regelgeving toenemen en de ware literatuur geleidelijk aan fnuiken . Door dit
poeticale aspect van de nadruk op her
individuele talent sloot De Vries' Proeve
goed aan bij de esthetisch-theoretici die
de natura weer op de voorgrond stelden .
Bij De Vries begint de literatuurhistorische consensus dat de de GoudenEeuwse letterkunde een hoogtpunt
vormde in onze cultuur. Tot op heden is
dat oordeel nauwelijks aangevochten.
Wiskerkes proefschrift biedt een
schat aan tot dusver ononderzocht
materiaal . Hij durft grote lijnen to trekken en zijn conclusies zijn overtuigend .
Dar hij of en toe to veel disparate bewijsplaatsen aanvoert, bijvoorbeeld in
hoofdstuk I, waardoor her de lezer soms
duizelt, zij hem graag vergeven .
Arie Jan Gelderblom
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Door enen engen hall; Nederlandse
beschouwingen over vertalen 1550-1670.
Verzameld en ingeleid door Theo
Hermans .
Stichting
Bibliographia
.
Neerlandica 's-Gravenhage 1996 . Prijs :
f 31,50 . ISBN 90-71313-56-5 .
Met een bewonderenswaardige regelmaat verschijnen er steeds nieuwe deeltjes in de reeks `Vertaalhistorie' . Theo
Hermans heeft nu de periode 1550-1670
voor zijn rekening genomen . In een rijke
inleiding van zo'n 20 pagina's biedt hij
eerst een beschouwing over de vertaalproductie, vertaaltraditie en vertaalreflectie in deze periode . Er werd, naar
bekend, in de Renaissance veel vertaald :
veel klassieke werken, maar ook tal van
interessante werken uit de eigen tijd,
zoals embleemboeken of teksten van
auteurs als Lipsius, Luther of Ariosto of
Donne . Belangrijke Nederlandse vertalers zijn onder meet Cornelis van
Ghistele, Van Mander en Vondel . Veel
van die vertalers hebben ook hun gedachten over her handwerk in geschrifte
neergelegd . Daarvan doet her tweede
deel van her boek verslag. Dit deel biedt
35 teksten, to beginnen met Pieter
Coecke van Aelst, de vertaler van het
handboek voor
architectuur van
Sebastiano Serlio (1546-1553), en eindigend met Dirck Doncker, een van de
vele Vergilius-vertalers (1663-1668) .
Inleidingen per tekst bieden een nadere
orientatie .
Soms zijn lijnen to trekken . Zo
komen nogal war psalmvertalers aan
het woord: Datheen, Marnix en Westerbaen, alsmede een reactie op het voorwoord van die laatste waarin Westerbaens beschouwing over eerdere
psalmvertalers kritisch wordt bekeken .
Allerlei problemen worden aan de
orde gesteld . Interessant is her bijvoorbeeld to zien hoe de waardering voor bet
vertalen in bepaalde kringen afneemt .
Auteurs als Vos en Asselijn voeren een

pleidooi voor eigen vinding, waartegenover de klassicistische kring van Nil
volentibus arduum juist her verbeterende vertalen voorstaat .
Een ander belangwekkend punt is de,
ook per genre verschillende, relatie tussen vrij en woord-voor-woord vertalen .
Hermans wijst er overigens terecht op
dat de betekenis van zo'n term als
'woord voor woord' ook nogal rekkelijk
kan zijn . Evenmin is bet helder afgebakend hoe vertaling en parafrase zich tot
elkaar verhouden .
Met dit deeltje is de periode van
1550-1820 nu voltooid . Het wachten is
dus nog op de studies over de Middeleeuwen en de negentiende en twintigste
eeuw. Dan is er een stevige basis gelegd
waarop deelstudies kunnen verschijnen .
M .A. Schenkeveld-van der Dussen
J .C . Bloem, Het onzegbare geheim .
Verzamelde essays en kritieken 19111963. Bezorgd door H .T.M . van VIiet .
Amsterdam, 1995 . f 75,00 . 1288 p .
Bloem was lui, Boutens gierig en
Leopold autistisch.
Denigrerende
karakteristieken gaan een eigen leven
leiden, war er ook tegenin gebracht
wordt . Ik ben benieuwd of Bloems
spreekwoordelijke luiheid nog steeds
gehanteerd blijft na de verschijning van
zijn verzamelde essays en kritieken, toch
goed voor 969 bladzijden . Weliswaar
werden zijn kritieken meestal geschreven om financiele redenen en moesten
tijdschriftredacties hard aan hem trekken om bijdragen op tijd binnen te krijgen, dat neemt niet weg dat hij een
recensent van niveau blijkt to zijn
geweest, zij het niet altijd . Tekstbezorger
Van Vliet verbloemt niet, dat er tussen
zijn kritieken wel war Aug gelegenheidswerk zit . Niettemin zijn Bloems
standpunten her overwegen waard . Hij
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staat buiten de discussie tussen
Binnendijk en Coster, hangt geen puur
esthetisch of ethisch standpunt aan,
maar schrijft vanuit een helder en comparatistisch standpunt, althans in zijn
letterkundige kritieken . Als hij zich op
het gebied van de politiek begeeft,
neemt hij een minder onbevooroordeeld standpunt in . Van Vliet kenschetst
hem als een 'ultra-reactionaire antidemocraat' (979) .
Bloems kritieken en essays zijn uitgegeven als leeseditie met een overzichtelijk volledig variantenapparaat . Daarmee is Bloem de eerste Nederlandse
dichter wiens werk (bijna) geheel uitgegeven is in een moderne wetenschappelijke editie . War nog ontbreekt is een
uitgave van zijn Aphorismen, die binnenkort zal verschijnen . Zijn gedichten zijn
zowel in een historisch-kritische uitgave
als in een leeseditie verkrijgbaar . Bloems
essayistisch en kritisch proza is er nu
ook, zestien jaar na de uitgave van de
gedichten in de eerste Nederlandse historisch-kritische editie . Het heeft nogal
wat voeten in de aarde gehad voor deze
proza-editie kon verschijnen . Voor het
verzamelen van Bloems proza waren er
vrijwel geen bibliografische hulpmiddelen beschikbaar. Bloem hield zelf niet bij
wat er overal verscheen . Indexen of
registers op tijdschriften tussen 1910 en
1966 zijn ervrijwel niet. Zelfs lijsten van
periodieken die onderzocht moeten
worden op literaire bijdragen bestaan
niet . Van Vliet heeft alle in de secundaire literatuur over Bloem genoemde tijdschriften uit de betreffende jaren doorgenomen. Voor kranten en weekbladen
was een dergelijke werkwijze niet mogelijk, dus deze zijn doorgenomen als er
indicaties waren dat er iets in verschenen
zou kunnen zijn . Van Vliet kan dan ook
niet garanderen dat werkelijk alle kritieken en essays van Bloem teruggevonden
zijn . Niet alleen het verzamelen kostte
nogal wat werk . Ook de uitgave zelf

kwam niet zonder horten of stoten tot
stand. Johan Polak had ervoor getekend,
maar de lotgevallen van uitgeverij
Athenaeum-Polak & Van Gennep, die
in korte tijd driemaal van eigenaar veranderde, verhinderden de totstandkoming . Nu het fonds onder de hoede van
Querido staat, kon de boekuitgave gerealiseerd worden in een klassieke vormgeving van Jacques Janssen voor een onwaarschijnlijk lage prijs, gezien de 1288
pagina's gebonden dundruk . Wat het
uiterlijk betreft heb ik wel enige moeite
met het register: dit is zo royaal gedrukt
dat het meer dan honderd bladzijden
omvat en daardoor verliest aan hanteerbaarheid .
Behalve her gebundeld werk van
Bloem uit zijn Verzamelde beschouwingen van 1950, bevat de editie in chronologische volgorde ongebundeld werk uit
tijdschriften als De waag, De groene
Amsterdammer, Vrij Nederland en
Critisch bulletin . Bovendien zijn vooren nawoorden opgenomen, interviews
en vijf ongepubliceerde stukjes . Verantwoording en commentaar zijn geschreven in de stijl waarom veel wetenschappers Van Vliet zouden kunnen benijden :
helder, zonder cliches en zonder omwegen direct naar her centrale punt gaand .
De informatie is dan ook steeds precies
voldoende om de bijdragen to kunnen
plaatsen, en voor wie meer wil weten
zijn er Iiteratuurverwijzingen .
Marita Mathijsen
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Periodiek
Nelleke Moser
Thomas Vaessens
In her historisch tijdschrift Aanzet
(1996, 1), een themanummer over
'krankzinnigheid', besteedt Maartje de
Jong aandacht aan Liefdeleven van Marcellus Emants als voorbeeld van de versmelting van literatuur en medische
wetenschap in de naturalistische romans
van rondom de eeuwwisseling ('Zenuwzwakken en zedenmeesters') .
Bzzlletin 234 is een Belcampo-themanummer. Het bevat veel biografische
bijdragen (van o .m . J . Heymans, J .P.
Franssens en E . Hensen) en een korte
beschouwing van Peter-Paul Verbeek
over de filosofie van Belcampo ('Een
knotserige boel') .
In Dietsche Warande & Belfort (1996,
2) staat een uitgebreide discussie over de
vraag of de Vlaamse en Nederlandse literatuurgeschiedschrijving geintegreerd
dienen to worden . Op de aanzet van Ton
Anbeek reageren achtereenvolgens
Hugo Brems, Martien de Jong, Bert
Vanheste en Anne Marie Musschoot .
Bart Vervaeck schrijft in hetzelfde nummer over Postmoderne aspecten in de
chauffeur verveelt zich van Gerrit Krol
Men naslagwerk met een kwinkslag') en
Jos Joosten gaat in `De onstuitbare
opmars der leken' in op de door Willem
Kuipers geformuleerde kritiek op de
wetenschappelijke beoefening van de
letterkunde.
Dutch Crossing (1995, 2) bevat een
artikel van M . de Jong over Bilderdijks

representatie van vrouwen in zijn
Geschiedenis des vaderlands (1833-1853)
en Floris de Vijfde (1808) ('Sluttishand
Domineering or Prudish and Obedient') . Verder: Paul Dirkx, `Describing
literature in Belgium : some reflections
on evolution, domination and dependence' .
Historisch Nieuwsblad (1996, 2) is
gewijd aan boeken . Her nummer bevat
een interview met Marit Monteiro naar
aanleiding van haar dissertatie Geestelijke maagden . Leven tussen Rooster en
wereld in Noord-Nederland gedurende de
zeventiende eeuw. Centraal staan de egodocumenten van twee van deze `klopjes',
die ze in opdracht van hun biechtvaders
schreven . In de rubriek Nieuws komt
tweemaal her P. J . Meertensinstituut ter
sprake, eerst naar aanleiding van de
vondst van een onbekende versie van bet
Wilhelmus, vervolgens in verband met
de romanspersonages in Voskuils roman
Het Bureau. Verder bevat dit nummer
een artikel van N . Pas over her werk van
Emmanuel Le Roy Ladurie, waarin speciale aandacht wordt geschonken aan
diens Le siede des Platters en de Nederlandse vertaling hiervan . Tenslotte een
recensie van H . Goedkoop, Geluk. Het
leven van Herman Heijermans door
H .S .F. Heijermans, een zoon van de
auteur, en een gesprek met Jan Fontijn
naar aanleiding van her tweede deel van
zijn biografie over Frederik van Eeden,
Trots verbrijzeld.
In het derde Jaarboek Boekgeschiedenis

408

PERIODIEK

wijst J . Biemans op 'Verborgen of
blinde vlekken?' bij het onderzoek van
Middelnederlandse handschriften .
Hannie van Goinga onderzoekt aan de
hand van advertentieteksten de veranderingen in de boekdistributie in de
Republiek in de periode 1725-1770
(`Atom to bekomen') . Nanske Wilholt
schrijft over de relatie tussen uitgever
A.A .M . Stols en de dichter Maurits Mok
in de bijdrage `La litterature ne nourrit
pas son homme en Hollande' . Joris van
de Leur analyseert `Het mediumgebruik
van letterkundigen en historici' . Hij
heeft daartoe de lezerskringen van de
tijdschriften Literatuur, De Nieuwe
Taalgids, Spiegel Historiael en Tijdschrift
voor Geschiedenis ondervraagd .
In Leuvense bijdragen (1996, 1-2) geeft
Robrecht Lievens een transcriptie van
een in fragmenten overgeleverde tekst
over Sinterklaas van Filip Utenbroeke,
waarbij hij corresponderende passages
uit de oorspronkelijke Latijnse tekst van
Vincentius afdrukt . Verder bespreekt
Lievens de editie van her Geraardsbergse
handschrift door M .-J. Govers, M .
Goris, P van Heusden, A . Schippers, G .
Sonnemans, W Wissink en H . Kienhorst (Hilversum 1994) . Marc Joye
beschrijft de stand van her onderzoek
naar her oeuvre van de veertiende-eeuwse dichter Lodewijk van Velthem .
Literatuur (1996, 3) opent met een artikel waarin Ton Anbeek bet bestaan van
`zwarte romantiek in de Nederlandse
letteren' illustreert aan de hand van
werk van Jacob Israel de Haan, Herman
Teirlinck en Gerard Reve . De receptie
van Van Alphens Kleine gedichten voor
kinderen wordt beschreven door L.G .
Saalmink, onder andere aan de hand van
lezersreacties . Johan Oosterman vestigt
de aandacht op een gedicht van een

zekere Jan Bijns, die mogelijkerwijs als
vader van Anna Bijns van invloed is
geweest op haar literaire vorming . Een
en ander wordt geplaatst tegen de achtergrond van her literaire ]even in
Antwerpen in her laatste decennium van
de vijftiende eeuw . Karel van Steenwijk
reageert op recensies van Hermans'
Ruisend gruis met een pleidooi voor een
allegorische lezing . Onder de titel `Laten wij ons papieren geheugen in de
steek?' spreken Daphne van Paassen en
Wardy Poelstra hun bezorgdheid uit
over `de verschraling van de collecties
van wetenschappelijke bibliotheken' .
Verder o .a. recensies van : Op- en ondergang van MasAnjello, ofNapelse beroerte
(Ed . Marijke Meijer Drees), door R . van
Stipriaan; Pieter Obbema, De middeleeuwen in handen . Over de boekcultuur
in de late middeleeuwen door Kees Smit ;
P.C . Hooft, Lyrische poezie (Ed . P Tuynman/ G.P van der Stroom), door PJ .
Verkruijsse en tenslotte van E . Tibbe,
R. N. Roland Holst -Arbeid en schoonheid
vereend. Opvattingen over Gemeenschapskunst, door G .J . van Bork.
Her tijdschrift Literatuur zonder leeftijd (37, 1996) besteedt o.m. aandacht
aan de studie van jeugdliteratuur . De
spanning tussen fictie en werkelijkheid
in her werk van Els Pelgrom staat centraal in `De werkelijkheid van her verhaal' (door Henk Peters) en in 'Tussen
aanpassing en verzet' vergelijkt Peter van
den Hoven twee jeugdboeken van Jan
Verhoeven .
Maatstaf (1996, 6) bevat twee bijdragen
aan de discussie over recente Nederlandse poezie . Redbad Fokkema formuleert in `Van kwade reuk tot wierook'
enkele uitdagende preliminaire overwegingen . Hij meent dat de overkoepelende term 'Postmodernisme' voor poezie
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sinds 1960 ten onrechte niet gebruikt is .
Gert Jan de Vries ('Over vijfentwintig
jaar. . . zal ik jou nog steeds beminnen')
reageert, niet alleen op Fokkema, met de
stelling dat literatuurhistorici bij het
bestuderen van mogelijk Postmodernistische tendensen zaken over het hoofd
zien die 'kennelijk onvoldoende deftig
zlJn .
In Madoc (1996, 1) wordt o . a . aandacht
geschonken aan de vervaardiging van
een repertorium van Zuidnederlandse
verhalende bronnen van 600 tot 1500,
dat recentelijk in een voorlopige print
beschikbaar is gekomen en dat binnenkort via Internet verspreid zal worden
(door Veronique Lambert) .
In Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman (1996, 1)
schrijft Marco de Niet over zingen en
dichten in Maassluis . Hij begint met
liedboekjes uit de tweede helft van de
zeventiende eeuw en vervolgt met twee
achttiende-eeuwse dichters, Hendrik
Schim en Willem van der Jagt. Peter
Altena gaat in op hermafroditisme en
travestie in letteren en leven in de achttiende eeuw. Terwijl in juridische zin de
hermafrodiet nauwelijks bestond, kreeg
bet verschijnsel in de literatuur en in
rariteitenkabinetten des to meet aandacht. Jan Bruggeman onderwerpt de
titelprent van bet eerste deel van
Weyermans De Levensbeschryvingen der
Nederlandsche Konst-Schilders aan een
nadere beschouwing. Frans Wetzels
schrijft over een passage uit bet tweede
deel van hetzelfde werk in 'Demokriet
en Heraldiet tussen de Konstschilders' .
Neerlandica extra muros (1996, 3) viert
bet vijfentwintigjarige bestaan van de
IVN met een nummer ingeleid door J .

de Rooij, die schrijft over de geschiedenis van een kwart eeuw IVN . Verder
vroeg de redactie een aantal neerlandici
extra muros om een bijdrage over de
neerlandistiek in hun land: C . ter Haar
(Duitsland), J . Stouten (Frankrijk), Th.
Hermans (de Engelstalige wereld), I .
Wiken Boude (Noord-Europa), J . Koch
(Zuid-Europa), Z. Klimaszewska (Centraal- en Oost-Europa) en W E Jonkheere (Zuid-Afrika) .
J.C. Kannemeyer schreef voor Ons
Erfdeel (1996, 3) een kort maar lovend
essay als inleiding bij enkele in hetzelfde
tijdschrift opgenomen gedichten van
Antjie Krog ("n nuwe soort biografiein-verse) . Hans Werkman geeft in hetzelfde nummer een zeer uitgebreid overzicht van `Christelijke literatuur in
Nederland in de jaren negentig' . In de
rubriek `Culturele kroniek' bespreekt
Anneke Reitsma Van Vliets uitgave van
de essays en kritieken van J .C . Bloem.
Wim Wennekes' Geert Lubberhuizen,
uitgever wordt besproken door Jeroen
Vullings .
In Ons Geestelijk Erf (1995, 2)
bespreekt Paul Mommaers de begrippen
`opgaen' en 'nedergaen' in het werk van
Ruusbroec in verband met Ruusbroecs
visie op 'het thema van de goddelijke
dimensies' . A .G. Weiler beschrijft Geert
Grotes houding ten opzichte van begijnen en de implicaties van zijn visie voor
de huisregels die hij voor zijn leefgemeenschappen opstelde . J .J . van Aelst
schenkt aandacht aan de structuur van
Suster Bertkens passieboekje en vergelijkt bet met enkele andere passieteksten .
In Parmentier (1996, 2) schrijft Kamiel
Vanhole over politieke aspecten van Van
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Ostaijens `grotesken' ('De wereld en zijn
mombakkes') .
Queeste (1996, 1) bevat een bijdrage
van Janet E van der Meulen over her
Brugse ontstaansmilieu van een Oudfranse `kruistvaartroman' ('Bruges,
Brendan et Baudouin de Sebourc') .
Theo Meder bestudeert de relatie tussen
Esmoreit en een sprookje met dezelfde
thematiek in "'Esmoreit" : de dramtisering van een onttoverd sprookje' .
Hubert Slings vestigt de aandacht op
getallensymboliek in her Geraardsbergse afschrift van `Van den Negen
Bested, waar hij ook vormexperimenten van rederijkers bij betrekt.
Rederijkers worden eveneens genoemd
in het artikel van G .R .W
. Dibbets over
een gedicht over de zeven vrije kunsten
('Zeven kunsten in een vets . Een
inscriptie in her Enschedese exemplaar
van de Boetiusvertaling van 1485') .
Dibbets geeft een transcriptie en kritische tekst van her gedicht in kwestie en
legt onder meer een link naar enkele spelen die werden opgevoerd op her
Antwerpse landjuweel in 1561 .
Jeroen Overstijns leest in Spiegel der
Letteren (1996,1) A.ETh van der
Heijdens Avocaat van de hanen vanuit
een Postmodernistisch perspectief ('Van
Realisme naar Postmodernisme (en

weer terug?)') en R . Gruttemeier stelt in
hetzelfde nummer dat W E Hermans'
Conserve een dissonant is in de vermeende homogeniteit van Hermans'
werk ('Is W E Hermans' Conserve inderdaad `hetzelfde'?') . Voorts bevat dit
nummer besprekingen van L . Custers'

Daar was de bron . De Beweging van
Tachtig in de ogen van Albert Verwey

(door K . Wauters) en van R . Gruttemeiers dissertatie Hybride Welten (door
S .N . Bakker) .
Het Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde (1996, 2) opent met
een artikel van M .-Th . Leuker over
katholieke en protestantse martelaxen in
de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Zij last zien dat elementen
uit de zestiende- en zeventiende-eeuwse
geschiedenis en cultuur werden overgenomen en gepopulariseerd met als doel
een bijdrage to leveren aan de `nationale
mythologie van Nederland' . Her nummer bevat voorts boekbeoordelingen
van A .C .G . Fleurkens' Sichtelijke lust: de
toneelspelen van D . V Coornhert [ . . .]

(door M . Meijer Drees) ; van N . Streekstra's Afbeeldingsrelaties : een taal- en let-

terkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen (door A . Leerintveld) ; en van
P. Vermoortels De parabel bij Multatuli
[ . . .] (door O . Praamstra) .
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Cahiers Nederlandse Letterkunde:
aflevering over moderne poezie
In het najaar van 1996 verschijnt de
vierde aflevering van de reeks Cahiers
voor Nederlandse Letterkunde . De opgenomen bijdragen, die deze keer beide
betrekking hebben op de moderne poezie, zijn : Odile Heynders, De man die
alleen op weg ging. Een vergelijking van
gedichten van Jan Hanlo en Paul Rodenko, en, J .M .J . Sicking, Faverey, Gorier en
het tennisspeh over her Herman Gortergedicht uit de bundel Het ontbrokene.
Men kan deze aflevering bestellen
door f 25,- over to maken op postbanknummer 3808367, t .n .v. Uitgeverij Passage to Groningen, onder vermelding
van `Cahiers nr. 4' . Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij ondergetekende, p/a Nederlands Instituut R.U .G ., Postbus 716,
9700 AS Groningen .
E .M .A . van Boven
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Het ABC van de jeugdliteratuur
De 25o meestgelezen kinderboekenschrijvers
op een rij
Auteurs
Joke Linders
Jos Staal
Herman Tromp
Jacques Vos

Het ABC van dejeugdliteratuur helpt u de weg to vinden
in het overstelpende aanbod van jeugdboeken . Het boek
geeft een overzicht van alle belangrijke kinderboekenschrijvers die vandaag de dag gelezen worden .
Aan elke schrijver is een hoofdstuk gewijd - met biografische informatie, een bespreking van het werk en een
(geselecteerde) bibliografie. Het boek bevat handige
overzichten van beroemde hoofdpersonen, belangrijke
kinderboekenprijzen enz . Het titelregister (2500 boeken)
is geordend volgens de leeftijdsindeling van de openbare
bibliotheken.

Het ABC van de jeu dliteratuur
ISBN 9o 6890 474 4
582 paging s
gebonden
ca. 50o illustraties
f 89,50

Het ABC is rijk geIllustreerd en stevig gebonden - een
prachtig lees- en kijkboek .
Martinus Nijhoffuitgevers
Postbus 58
g7oo MB Groningen
Telefoon (050) 5zz 6z 89

Ook verkrijgbaar via de boekhandel
Ik bestel

ex. Het ABC van de jeugdliteratuur af

ISBN 9o 6890 474 4
Naam
Straat
Postcode/Plaats
Datum

Handtekenin8

O Levering per post door de uitgever

fl Levering via
boekhandel

By myn bestelling ontvang ik een
acceptgirokaatt. Ik stuur nog Been
geld of cheques.
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89,50

Bestelcoupon

Lexicon van literaire werken
De Nederlandstaliae literatuur vanaf 1900
onder handbereik
Rtd.uti<

prof. dr. AG.H. Anb«k van de Meijden
prof. dr. J. Goedebuure
prof. dr. M. Janssens

Een losbladig naslagwerk waarin de literaire meesterwerken van deze eeuw worden besproken. Een auteursen een ntelregister maken het Lexicon optimaal toegankelijk. Door het vaste sttamien van de besprekingen en
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